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,lumer identyfikacyjny REGON

71 1 582457 Pzed wypeln en em przeczytad instrukcj9

azwa wolew6dztwa mazowieckie
1)

azwa powiatu / zwrazku siedlecki

azwa gminy / zwi4zku ') MORDY

SYN,4BOLE

WOJ POWIAT GMINA TYP GN,4 ZW]AZEK JST TYP ZW

14 26 05 3

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOcHODY (A1+A2) 21 145 796 2t 6 255 515 9,

A1. Dochody biezEce 20 539 096 2{ a '85 755 8

42. Dochody majqtkowe 646 700 0(

B. VVYDATKT (B1+82) 23 181 586.2( c;2 ,igi 3!

B'1 . Wydatki biezqce 2A 456 267.81

82. Wydatki majatkowe 2725 318,31 30(

C -, N ADVVYZKfu D E F I C YT (A-B) 1 995 790 0(

U], PKZYUHUUY OGULEM
z teqo:

2 015 790 0(

fli;;*.vv 
ipozvczki

2 0'15 790,0( 00(

D111. na realizacjq program6w i pro.iekt6w realizowanych z udzialem
Srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0.0( 00(

D12. splata pozyczek udzielonych 0.0( c0t

D13. nadwyzka z lat ubieglych
w tym:

0,0( 580 941 3€

D131 na pokrycie deficytu 0,0( 00(

D14. papierywaftosciowe
w tym

0,0( 0.0t

D141. na realizacJg programow i proleKtow realizowanych z udzratem
Srodkow, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,0( 00(

D15. prywatyzacja majEtku jst 0,0( 00(

D'l6 wolne Srodki, o kt6rych mowa w afi. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publ icznych
w tym:

0,0( 1 380 000 0(

D161 . na pokrycie deficytu 0.0( 00(

D17. inne zrodla 0.0( 00(

O2. ROZCHODY OGOLEM
z teqo:

20 000 0(

D2". spta1y kredytow t pozyczek
w tym;

20 000 0(

D21'1. na realizacjQ programow iprojektow realizowanych z udzi
Srodk6w, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach

00( 0a

D22 poi.y czki (udzielone) 0,0(

D23 wykup papier6w warto6ciowych
w tym:

0,0(

D231. na realizacje program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
Srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

00(

D24. inne cele 0,0(
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Dane uzupelniajqce:

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

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmlanach) uJ, (aranie

E. FINANSOWANIE DEFICYTI {El+E2+E3+84+E5)
z teqo:

1 995 790.0( 00(

E1. spzedaz papier6w wartosciowych vvyematowanych przez jednostkq

sa-orzadu terytorialneqo
00( 0,0(

E2. kredyty i pozyczki
1 995 790 0( 0.0(

E3 prywatyzacja majAtku jednostki samorzqdu teMorialnego
00( 0,0(

E4. nadryZka budzetu jednostki samorzadu teMorjalnego z lat ubieglych
00(

E5 wolne srodki Jako nadvr/zka Srodkow pieniQznych na rachunku

biezacym budzetu jednostki samorzqdu tery'torialnego, wynikajEcych

z rozltczei v!^/emitowanych papier6w wartosciovvych, kredyt6w i

Dozvczek z lat ubieqlvch

OC 00(

tednostkr wypeln ajq za l, ll, lll i lV kwadal

lednoslk wypelniajq ty ko za lV kwadal

wypeln alE lednostki w ktorych planowana lub wykonana 162nlca migdzy dochodamr a wyoalkami lest ulemna

F. Dane uzupelniajEce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w afi.242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) \ryyKonanie diliif;k|[

F1 L4czna kwota wylaczeh z relacii o kt6rej mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach
!Jb cznych w okresie sprawozdawczym
I trr

c:

F1 1 kwoia wylEczed o ktorych mowa w ar1 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 0 0

F12 kwota wylEczefr, o ktorych mowa w aTt. 243 ust 3a ustawy o flnansach publicznych OC 0u.

F13 wykup papier6w wartosciowych, splata kredytow i pozyczek zaclqgniqtych na splatQ

creretvch zobow azari samodzielneqo publicznego zakladu opiekl zdrowotnej
00:

F14 wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagrcn\czne

1n^ orzed 1 stvczria 20'0 r

F2 Zabawtlzania zwiazku wspoitworzonego przez jednostkQ samorzAdu terytorialnego
orzypadaiqce do splaty w roku budzetowym

c

F3 Kwota zwtazana z r&alizaclE wydatk6w biezacych o ktorych mowa w art. 242 ustawy o

'-arsach publiczlyc*
x

F4 Kwota wydatkow biezEcych ponoszonych na splatq przelqtych zobowrEzan

samodzlelnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach

okreslonych w ustawie o dzialalnoSci leczniczei

0 cl

s' qpein aia jednoslki lylko za lV kwadaty

Lrdia L plnska Jai Panel L!_cowski

Skarbn k

201 7.05 05

Pza*car, azaay ZaaAdu

241 r !5 05

DA4A6C17BDB5473E Korekla nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego eleklronicznie wygenerowana dnla 201 7 05 08

Skona 2 z 3


