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Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY (Ar+12; 19 886 564,7a 16 156 207,0€

A1. Dochody bie2qce
1 9 786 382,7: r6 059 443,2t

42. Dochody majEtkowe 100 182,0( 96 763,8(

B. WYDATKI (81+82) 21 358 987,8S 14 340 704.7a

81. Vwdatki biezEce '19 553 518,1 l3 576 592,8.

82. Vvydatki majqtkowe 1 805 469,7t 764 1 I 1.8!

c. NAOWYZKA/DEF|CYT (A-B) 1472423,11 'I 815 502.3(
D1. PRZYCHODY OGOLEM
z tego: 1 642 423,1 1 682 423.1t

D11. kredyty i po2yczki
w tym: 0,0( 0,0(

D111. na reatizacje program6w i projekt6w reat@
o kt6rych mowa w art.s ust.1 pkt 2 ustawy o Rnansach publicznych 0,0( 0,0(

D12. splata pozyczek udzielonych 0,0( 0,0(
D1 3. nadwyzka z lat ubieglych
w tym: 92 423,1 92 423,1t

D131. na pokrycie deficytu 0,0( 0,0(
D14. papiery warto6ciowe
w tym: 0,0( 0,0(

D l41. na realizacjQ program6w i projekt6w realizowanyclr iudtiaEm
_lroqlQry.glgrych mowa w art.s ust.1 pkt 2 ustawy o finansach pubticznych 0,0( 0,0(

D15. prywatyzacja majEtku jst
0,0( 0,0(

ul6. worne srodkt, o Ktorych mowa w at1.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o tinansach
publicznych
w tym:

1 590 000.0( 1 590 000.0(

D1 61 . na pokrycie deficytu 1 472 423,1( 0,0(

Dl7. inne 2r6dla 0,0( 0,0(
UZ. KUZUHOUY OGOLEM
z tego: 210 000.0( 200 000,0(

1121. sptaty kredytow i pozyczek
w tym: 21 0 000,0( 200 000,0(

D211. na realizacjg program6w i projekt6w re@
Srodk6w, o kt6rych mowa wart.S ust.1 pkt 2 ustawyo flnansach publicznvch 'o,o( 0,0(

O22. poZy czki (udzielone) 0,0( 0,0(
IJ23. wyKup papier6w wartoSciowych
w tym: 0,0( 0,0(

u23r. na reattzacjg program6w i projekt6w realizowanych z udziatem-
Srodk6w, o kt6rych mowa wa(.5 ust.1 pkt 2 ustawo finansach Dublicznvch 0,0( 0,0(

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

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

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach)'/ Wykonanie

E. FINANSOWANIE OEFICYTII'lE1+E2+E3+E4+E5)
z tego:

't 472423,1t 0,0(

E1. sprzedaZ papier6w wartosciowych wyemrtowanych przez jednostke
samorzadu terytorialneqo 0,0( 0,0(

82. kredyty i pozyczki 0,0( 0,0(

E3. prywatyzacja majqtku jednostki samozadu terytoriatnego 0,0( 00t

E4. nadwy2ka bud2etu jednostki samorzEdu terytorialnego z lat ubiegtych 0,0( 00(

E5. wolne Srodki jako nadwyzka Srodk6w pienieznych na rachunku
biezqcym budzetu jednostki samorzEdu terytorialnego, wynikajEcych
z tozlicz.efi wyemitowanych papier6w wartosciowych, kredyt6w i

pozyc.zek z lat ubieqlych

1 472 423,1t 0.0(

2) jednostki wypelniaiq za I, ll, lll i lV kwarlal

3) iednosiki wypelniaiq tylko za lV kwartal

4) wypehiajq jednostki, w kl6rych planowana lub wykonana r62nie miQdzy dochodami a wydalkami iest ujemna

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

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

F1. Lqczna kwota wylecze6 z relaqi, o kt6rej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publienych w okresis sprawozdawczym
w tym:

0,0(

F l '1. kwota wylqee6, o ktorych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o flnansach publienych 0,0(

F12. kwota wylEczeh, o ktorych mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 0,0(

F13. wykup papier6w warto6ciowych, splata kredl6w i poZyczek zaciqgniQtych na splatQ
pzejetych zobowiqz!{ samodzielnego publipnego zaktadu opieki zdrowotnej 0,0( c:,

F14. wykup obligaqi nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczns
rynki pued 1 stycznia 2010 r.

0,0( 0

F2. ZobowiqzaniaNiqzku wsp6ltwozonego pzez jednostkq samozqdu teMorialnego
pEypadaia@ do splaty w roku budZetowvm 0,0( 0q

F3. Kwota eiqzana z rfializacjq wydatkow bie2qcych, o kt6rych mowa w art. 242 ustawy o
trnansach publicznych X 00(

F4. Kwota wydatk6w bie2qcych ponoszonych na splate pzejetych zobowiqza6
samodzielnego publianego zakladu opieki zdrowotnej pzeksztalconego na zasadach
okreslonych w ustawie o dzialalnoaci lecznieei

0,0( 00(

s) wypelniaiq iednostki tylko za lV kwartaty
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