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Pzewoar:zaar:a:::

A. DOCHODY (A1+A2) 4 915 487

3 875 353

Bl. U/ydatki biezEce 3 864 271

82. V/ydatki majatkowe

1 040 134.6

1 682 423.1

111 1a realizacje program6w i projekt6w rea izcwa.:,cr z rdzralem
Srodka#. o kt6rych mowa w art.s ust.1 pkt 2 ustaw] . '^a.sach
D12 sciata pozyczek udzielonych

92 423,1

D131 na pokrycie deflcytu

D141. na realizacJe programow i projektow realizowanych z udzr
Srodkow, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o flnansach

D15. prywatyzacja majatku jst

wolne Srodki, o kt6rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o

D16'1 na pokrycie deflcytu

D21. splaty kredyt6w r po2yczek

D231 na realizacjq program6w i

Srodk6w, o kt6rych mowa w art.s ust.1 pkt 2 ustawy o flnansach

1) niepotu ebne skreSli6

Plan (po zmianach) Wykonanie

19 188 330,0(

A1. Dochody biezace 18 776 630,0( 4 903 787 ,6.

A2 Dochody majatkowe 4'1 1 700,0( 1 1 700.0(

B. WYDATKI (81+82) 20 784 330,0(

18 263 622,3'

2 520 707,6" 1 1 081.5r

C. NAOWYZKAJDEFICYT (A-B) -1 596 000,0r

z
1 606 000,01

'1 606 000.0r 0,0(

0,0i 00r

0,0( 0.01

u1 3 raowyzKa z lal uoregiycn
0,0(

0,0( 00

D14. paprery wartosciowe
0.0( 0.0(

0,0( c0(

0,0( 00{

0,01 1 590 000 0(

0,0( 00(

D17 inne 2r6dla 0,0q 00(

DZ. f<OZUHOIJY OGO{.EM
z teoo:

1o ooo,od 00(

10 000,0( 00(

0,0( 00(

0,0r 00(

D23 wykup papier6w warto6ciowych
w tvm:

0,0r 00(

0,0i 0Cl

D24. inne cele 0,0r 00t



Dane uzupelniajqce:

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

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

E. FTNANSOWANTE DEFlCYTr.rlEl +E2+E3+E4+E5)
z teqo:

'1 596 000,0( 00(

E1. sprzedaz papier6w wartosciowych wyemitowanych przez .iednostke
samorzadu teMor,alneoo

0,0( 0,0(

E2. kredw i pozyczki 1 596 000,0( 0,0(

E3. prywatyzacja majatku jednostki samorzqdu teMorialnego 0,0( 0,0(

E4. nadwyzka bud2etu jednostki samorzqdu teMorialnego z lat ubiegtych 0,0( 00(

E5. wolne Srodki jako nadwyzka Srodk6w pienieznych na rachunku
biezqcym budzetu .iednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajEcych
z tozliczef, wyemitowanych papier6w warto6ciowych, kredyt6w i

oozyczek z lat ubieolych

0,0( 00(

2) lednostkiwypelniaiqzal,ll lll ilvkwadal
3) jednoslki wypelnieiq tylko za lV kwartal

.) wypelnialq jednoslki, w kt6rych planowana lub wykonana r62njca miqdzy dochodamt a wydatkami jest ujemna

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

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) I Wykonanie

F1 LEczna kwota wylaczed z relacji, o kt6rej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
pub cznych w okres e sprawozdawczym
w tvm

0,0(

F1 1. kwota wyleczeir, o ktorych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 0,0(

F12 kwotawyleczei,oktorychmowawart.243ust.3austawyofinansachpublicznych 0,0(

F i 3 wykup papierow wartoSclowych, splata kredytow i pozyczek zaciqgniqtych na splatg
czeletych zabowiEzai samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnel

0,0(

F14 wykupobligacllnominowanychwwalutachobcychwyemitowanychnazagraniczne
"ynk pzed '1 stYcznia 2010 r.

0,0(

F2 Za\owiEzania zwiqzku wsp6itworzonego pzez jednostkq samorzqdu terytorialnego
przypadaiAce do splalv w roku budzetowm 0,0(

F: Kwota zwiEzana z rRalizacjq wydatk6w biezEcych, o ktorych mowa w art. 242 uslary o
'-arsach publicznvch'' x

F.i Kwota wydatk6w biezqcych ponoszonych na splatq przejQtych zobowiqzah
sarodzrelnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach
:<'e6 onych w ustawie o dzialalno5ci leczniczei

0,0( c0:

i 4rDphrcjq _FdnoslIi yllo za lV kwadaly

":i
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