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,Jazwa wojew6dztwa mazowieckie
,lazwa powiatu / zwiqzku 

1) 
siedlecki

,Jazwa gminy / zwiqzku 
1) 

MORDY

SYIVIBOLE

WOJ POWIAT GMINA TYP GM ZWIAZEK JST rYP ZW

14 26 05 3

Wyszczegolnienie Plan (po zmianach) Wyko nanie

A. DOCHODY OGoLEM (A1+A2) 26 331 069,91 21 052 528,3E

A1. Dochody bie2qce 22 291 151 ,89 17 592 693,31
A2. Dochody majEtkowe
w tym: 4 039 918,02 3 459 835,0€

A21. dochody ze sprzeda2y majqtku 275 082,94 0,00

B. WYDATKI (B1+92; 30 966 724,31 16 805 182,42

81. Wydatki bie2qce 22296 589,54 15 562 834,93

82. Wydatki majqtkowe B 670 134,77 1 242 347,49

C. WYNIK BUDZETU (nadwy2ka+ / deficyt-) (A-B) -4 635 654,40 4 247 345,97
C1. Ro2nica migdzy dochodami biezqcymi
a wydatkami bie2qcymi (41-B1) -5 437,65 2 029 858,38

D1. PRZYCHODY OGOLEM
z teqo: 5 075 654,40 1 634 006,93

D'1 1. kredyty, poZyczki, emisja papierow warto5ciowych
w tvm: 3 441 647,47 0,00

D|11. ze sprzedazy papierow wartoSciowyctf) 0,00 0,00

D12. splata udzielonych poZyczek 0,00 0,00

D13. nadwy2ka z lat ubiegiych 0,00 0,00

D14. prywatyzacja majqtku JST 0,00 0,00

D15. wolne Srodki, o kt6rych mowa w atl. 217 ust.2 pkt 6
ustawv o finansach publicznvch 1 634 006,93 1 634 006,93

D16. inne zr6dla 0,00 0,00

D2, ROZCHODY OGOLEM
z teqo:

440 000,00 350 000,00

u;21. spialy Kreoylow l pozyczeK, vvyKup paprerow
wartoSciowych
w tym:

440 000,0c 350 000,00

D21 1. wykup papierow wartoSciowycff) 0,0c 0,00

D22. udzielone pozy czki 0,0c 0,00

D23. inne cele 0,00 0,00
r' niepotrzebne skreslic
2) wykazule siQ paprery wartosciowe z wyjqtkiem tych, ktorych zb!ryalno6c lest ograniczona
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Dane uzupelniajqce do sprawozdania Rb-NDS (l)

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

3) jednostki wypelniaiE za I, ll, lll i lV kwartal
4) jednostki wypeln aiq tylko za lV kwartaly
s) wypelnialq iednostki w ktorych planowana lub wykonana r62nica miQdzy dochodami a wydatkami jest ujemna
6) wykazuje siQ papiery wartoaciowe z wyiEtkiem tych, kt6rych zbywalno6i jest ograniczona

Wyszczeg 6lnienie Plan (pozmianach)3) Wyko nanie

E. FTNANSOWANTE DEFTCYTU') (E1+E2+E3+E4+E5)
z teqo:

4 635 654,4C 0,00

E1. sprzeda2 papierow warto5ciowych wyemitowanych przez jednostkg
samorzadu terytorialneqo"'

0,0c 0,00

E2. kredyty i po2yczki 3 001 647,41 0,00

E3. prywatyzacja majqtku .jednostki samorzqdu terytorialnego 0,0c 0,00

E4. nadwyzka budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat
ubieqlvch

0,0c 0,00

E5. wolne Srodki jako nadwyzka Srodk6w pienig2nych na rachunku
bie2qcym bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych
z r ozliczen wyem itowanych papier6w wa rtoSciowych, kredytow i

pozvczek z lat ubieqlvch

1 634 006,9: 0,00

F. Dane uzupelniajqce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w ar1..242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg 6lnienie Stan na koniec okresu sprawozdawczego

F1. Lqczna kwota wylqczen z relacji, o kt6rej mowa w afi. 243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym.

0,0c

F11. kwota wy{qcze6, o kt6rych mowa w art.243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych 0,00

F12. kwota wylqczeh, o kt6rych mowa w arl..243 ust. 3a ustawy o finansach
publicznych 0,00

F1 3. wykup papierow wartoSciowych, splata kredyt6w i po2yczek
zaciqgniqtych na splatQ przejQtych zobowiqzan samodzielnego publicznego
zakladu opieki zdrowotnej "

0,00

F14 wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na
zagraniczne rynki przed 1 stycznia 201 0 r.

0,00

F2. Zobowiqzania zwiqzku wsp6ltworzonego pzez jednostkq samorzqdu
terytorialnego przypadajqce do splaty w roku bud2etowym

0,00

F3, Kwota zwiqzana z realizaqqwydatk6w bie2qcych, o kt6rych mowa w art.
242 ustaw o finansach publicznych u) 0,00

F4. Kwota planowanych wydatk6w bie2qcych ponoszonych na splatq
przejetych zobowiqzai samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztalconego) na zasadach okreSlonych
w ustawie o dzialalnoSci leczniczei'

0,00

F5. Kwota wykonanych wydatkow bie2ecych ponoszonych na splatq
przejgtych zobowiqzan samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztalconego) na zasadach okreSlonych
w ustawie o dzialalno6ci leczniczei

0,00

7) wykazuje sQ w latach 2014-2018
8) wypelniaiq lednostki ty ko za lV kwa(aly
e) wykazule sre w latach 2013-2018
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Dane uzupeiniajqce do sprawozdania Rb-NDS (ll)

G. Przychody i rozchody na realizacjg program6w i projekt6w realizowanych z udzialem Srodk6w,

r0) wykazule sig papiery warto6ciowe z wyjEtkiem tych. ktorych zbywalno6c jest ograniczona

H. lnformacja o kwotach zobowiqzari zwiqzku jednostek samorzqdu terytorialnego
podlegajqcych doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych
przypadajqcych do splaty w danym roku bud2etowym na poszczeg6lne

o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 ustawy o finansach publicrrnych
Wyszczeg o ln ienie Plan (po zmianach) Wyko nanie

G1. PRZYCHODY z tytulu kredyt6w, pozyczek, emisji papier6w
wartoSciowych na realizacjg programow i projektow realizowanych
z udzialem Srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,00 0,0c

G11. ze sprzeda2y papier6w wartoSciowych ,o 0,00 0,0c

G2. ROZCHODY z tytulu splaty kredytow, pozyczek, wykupu papier6w
wartoSciowych na realizacjq program6w i projekt6w realizowanych
z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust.'1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,00 0,0c

G21. wykup papierow wartoSciowych 10) 0,00 0,0c

nostki samorzqdu terytorialnego ws orzqce

Nazwa JST
wsp6ttwozEceJ

zwiqzek

Kod GUS JST
wspoltwozEdzel

zwiaVek

Kwoty zobowiaza 6 zwiazku
wspoltwozonego pzez

danq jednostke samozEdu
terytorialnego,

o kt6rych mowa
w art. 244 ust. 1

z tego
Kwota zobowiazan
zwiqzku objQtych
porQczeniem lub

gwarancjq Wzez danE
JST

(art. 244 ust. 2)

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 1

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. '1 pkt 2

11) wypeinraie wylqcznie zwiqzki JST
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WyjaSnienia do sprawozdania Rb-NDS
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