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Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) I WykonanLe

A. DOCHODY (A1+A2) 16 525 139.8:

A1. Dochody biezEce 1 5 952 833 7,

A2. Dochody majEtkowe 572 306,0

B. VVYDATKT (B1+82) 17 530 023,2 15 905 a9a a

81. Wydatki biezqce 15 984 458,9 14 874 ige a-

82. Wydatki majEtkowe '1 545 564.3r

C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B) 1 004 883.4 912 21.2 9

z
1 451 191,9 1 216 518

,1
234 673,2t 0

D" i na realizacje programow i projektow realizowanych z udzialem
s'l:(ow o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustaw o finansach publicznych 0,0( 004

sPata pozyczek udzielonych 0,0( 00(

ac,\yzka z lat ubiegiych
0,0( 00(

a .c(ryc e deflc!,tu 0,0( 00(

: i2i 2't ,,,artoscrowe
0.0( 0.0(

-. '.a aaa.? ?.3gramow r projeKtow realrzowanycn z uoztalem
,. : .::^,:- -o*a w aTt5 ust.1 okt 2 ustawo finansach Dublicznvch

0,0( 00(

5 q ^u lsl 0,0( 00(

J,-: -: s-:.:. : <lorych mowa w art. 217 Usl.2 pkt 6 Ustawy O finansach
t:-.:- 1 216 514,7' 1 216 514 7'

1 004 883,4r 0,0(

0,0( 00(

32 RCZ:-:tr',oGO|EM
446 308,5, 446 308,5,

446 308 5, 446 308 5,

0,0r 0,0(

0,01 0.0(

ti,. -a aaa a':n r.a:asa l!'/yoh
0,01 0,0(

--:' -a'a-. :aa: :'a.a-z-:,,,, prolel(tow reallzowanych z udzralem
s'::.:.r : .'--.-- -,,,1. n ai 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0.0i 0,0(

0,0( 0,0(

::,: :::'::r ::
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Dane uzuPelniajqce:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art'

EENAt'lsowANtE DEFlcYTllIEl +E2+E3+E4+E5)

El=pt "d* 
prpier6w wartosciowych wyemitowanych pzez jednostke

E3 pry*"tY.a"ia mriEtku jednost

E+. naOwyzka budzetu jednostki samorzEdu terytorialnego z lat ubieglych

il-tf *SroaXi jako nadwyzka Srodk6w pleniQznych na rachunku

[,lrlJv,i"i];iiieono'ui'a'of 9.Y^l"g?1,?l]"f ";"Y]13?"*nerczquvrrr uuu.urs Jvvi ---' --lier6wwartosciowych' 
kredyt6w i

z tozliczef' wyemitowanych PaF

ust. 2 ustawy o finansach publicznych

a jednostki wypelniaja za l, ll, lll i lV kwanal

3) jednosiki wlpelniaiq lylko za lV kwartal

4) wypelniaiq iednostki, w kl6rych planowana lub wykonana r62nica miQdzy dochodami a wYdatkami jest ujemna

F.Daneuzupetniajqcedowyliczeniarelacji,okt6rychmowawaft.242i243ustawyofinansachpublicznych
Wykonanie

Jan Pawel Lugowski

Lidia LiPiiska
PuewodniczqcY Zazqdu

2016.O2.29
Skarbnik

2016.a2.26
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ffij mowa w art. 243 ust. 1 ustawv o finansach

publicznych w okresie sprawozdawczym

F'11.kwotawylqczei,oktorychmowawart 243ust'3ustawyofinansachpublicznych

F12. kwota wylqczed' o kt6rych mowa w art' 243 ust 3a usta

a* ffi;6, ;;;vch, splata kredvtow i pazvczek .zaclqgnietvch 
na splatQ

^*.ll"nllil.i*ar samodzieinego p"blictnego t"kl"d' opi'

il^*rup ort,g""ji nomrnowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranlczne

rynki pizea 1 sl/czM2olo I
;ffi*-il.P",,Yorzonego przez lednostkg samorzqdu terytorialnego

;@a;oatkowbie2qcych,okt6rychmowawart,242ustawyo

F Kwota wyoatkow biezEcych ponoszonych na splate przerqtvch.l22?ytatt"

;r;;;;;:,,g;;;;i eneeo'zaxraouffi-'o'*Jtn"i o''eiiitalconeso na zasadach

s) wypelniajq iednostki tylko za lV kwadaty


