
\,laila i adres Jednostki sprawozdawczej

Urzqd Miasta i Gminy Mordy
ul.Kiliriskiego 9

08-140 MORDY

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyzce / deficycie

jednostki samorzEdu terytorialnego

za okres od poczqtku roku do dnia 30 czeMca roku

\dresat:

Regionalna lzba Obrachunkowa w Warszawie

5EF2BE1 01 061 A088

lll llllllll lllil ll illllililil llillililililililil ililililliltililililltil ilillf ll]i ri!umer identyf ikacyjny REGON

71 1 582457 201 6
Przed wypelnieniem przeczytac instrukcj?

{azwa wojew6dztwa mazowieckie
,lazwa powiatu / ruiqzku 

1) 
siedtecki

.tazwa gminy / zwiqzku 
1) 

MORDY

SYMBOLE

WOJ POWIAT GMINA TYP GM. ZWIAZEK JST TYP ZW

14 26 05 3

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2) 19 821 447,91 '10 656 519.7

A1. Dochody biezEce 19 369 787 9l 1 0 644 646,8(

42. Dochody majqtkowe 45'1 700,0( 11 872,81

B. WYDATKT (81+82) 21 581 245,3t I OA7 779.3

81. Wydatki biezqce 19 678 27 1 ,5( 8 955 531,0{

82. Wydatki malqtkowe 1 902 973,8( 132244,2\

c. NADVVYZKA/DEF|CYT (A-B) 1 759 757 3t 1 568 740,3,

1.

z
1 969 757,3t 1 682 423,1

Dl l. kredw i pozyczki
w tvm:

287 334 2t 0.0(

D1 11. na realizacje programow i proJeKtow realizowanych z udzialem
Srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o flnansach publicznych 00( 0,0(

Dl2. splata pozyczek udzielonych 00( 00(

Dl 3. nadwy2ka z lat ubieglych
w tvm:

92 423.lt 92 423,1

D1 31 . na pokrycie deficytu 92 423,1t 00(

D14. papiery wartosciowe
w tym:

0,0( 0c(

D141. na rcalizaqe program6w i proJekt6w realizowanych z udzialem
Srodk6rv, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o flnansach publicznych 0,0( 00i

D15. prywatyzacja majqtku jst 00( 0.0(

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

1 590 000,0( 1 590 000 0(

D161. na pokrycie deficytu '1 590 000.0( 00r

D17. inne 2r6dta 0,0( 00(

D2. I.(OZUHOIJY OGOT.E,M
z teqo:

2'10 000,0( 200 000 0(

D21. sptaty kredytow i pozyczek
w tvm:

210 000,0( 200 000 0(

n211. na realizacje program6w i pro.jekt6w realizowanych z udzialem
;rodk6w, o kt6rych mowa w art.s ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publ 0,0( 00t

O22. pozy czki (udzielone) 0,0( 0.0(

D23. wykup papier6w wartosciowych
w tym;

0,0( 0.0(

D231. na tealizaqe programow i projektow realizowanych z udztalem
5rodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,0( c0(

D24. inne cele 0,0( aCi
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Dane uzupelniajqce:

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

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) 
2)

\^/ykonanie 
3)

E. FINANSOWANIE DEFtCyTt {El+E2+E3+E4+ES)
! !9so: 1 759 757 3t 0,0(

E- s:zs:a: :ac e.5rv wartosciowych wyemitowanych przez jednostke
0.0( 0,0{

=-._t __:|_2.
77 334,2i, 0,0(

: -ajarku jednostki samorzEdu teMorialneoo 0,0( 0,0(
: :-:zetu jednostki samorzqdu teMorialnego z lat ubiegtych 92 423,1 0,0(: ,.: -. :'::. .a(c nadwyzka Srodk6w pienieznych na rachunku.::_.- :_::e:- -ecnostki samorzEdu teMorialnego, wynikajqcych'-: -:- .,.r:- :.rianych papjer6w wartosciowych, kredyt6w i

-..-:.::. .:^1,^h
'1 590 000,0( 0,0(

-a : , ^,:- a a aa lt lV kwadal
_: :, _,:<:r.,i:2a vkwadal

- :-- . : ..-.:-1 t, (:.rych planowana lub wykonana r62ntca miQdzy dochodami a wydalkami jest ujemna

= lane uzupe{niajqce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w aft.242 i 243 ustawy o finansach publicznych

:-::::-:.t,o..a'*ytaczeizrelacji,okt6rejmowawart.243ust.lustawyofinansach
:-: --, :-,,, ckres e sprawozdawczym

:-: 
'.!a:awyiaczed,oktorychmowawart.243ust.3austawyofinansachpublicznych

: - I *r <ro papierow wartosciowych, sptala kredyt6w i pozyczek zaciqgniQtych na splatg: ?a.e:r ci zobowtqzari samodzielnego publicznego zaklad; opieki zdro;otnei
:- i ,,,-, (-o obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagtanrczne-!'-: .zed i stycznia 2010 r
:: Z:3c',!azanazwtazkuwspolhilorzonegoprzezjednostkgsamorzqduterytorialnego
: :. : ::3-ace do sp,aly w roku budzetowm

. j^I^.:i:-*::::lr.z r$atizacjq wydark6w biezqcych, o kt6rych mowa w art. 242 ustawy o'-:_a::i oub cznvch

=: /,...'.a .^}darkow biezqcych ponoszorych na splate przejQtych zobowtqzansa- l:z etnego publicznego zakladu opreki zdrowotnel prze(iztatconego na zasadach7'es c:ych w ustawie o dzialalnosci

nlpm,alq lednostki lylko za lV kwadaly
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Wyszczeg6lnienie I Ptan (po zmianach)
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