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A. DOCHODY (A1+A2)

21 062 363B, WYDATKI (B1+82) 22 318 956

2A 637 416,

-1 472 423,1

1 682 423,1

D111 na reaiizacjg program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
Srodkow o ktorych mowa w art.5 ust.1

D12. splata pozyczek udzielonych

D131 na pokrycie deflcytu

141. na tealizacje programow i projektow realizowanych z udzia+em
5rodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustav\y o finansach publ

D15 prywatyzacja majEtku jst

D16. wolne Srodki, o kt6rych mowa w at,.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
pu blicznych
w tyml

D161 na pokrycie deficylu 1 472 423,

D17. inne 2r6dla

210 C:: :

D211. na realizacjQ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
5rodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach

D22. poi.yczki (udzielone)

31. na realizacjq program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
Srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach

1) niepotuebne skreSli6

BeSTia

17

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) I Wykonanie

20 846 533.2,

A1. Dochody biezqce 20 746 351.2. 21 452 996 3'

A2 Dochody majatkowe 1 00 1 82,01 97 885,8.

B1 Wydatki biezEce 19 389 908,71

I 681 539 I 1 672 455,01

488 518,3,

IJ1. T'KZ,YUI-IUUY U(J(JLEM
z teqo:

I 682 423.11

urr KreoyrytpozyczKl
0.01 0,01

0,0 0,0r

0,0 0,0r

|J13. nadwyzKa z lat ubtegrycn
92 423.1\ 92 423.11

0,0 0.0(

ur4. paprery wanoscrowe
0,0( 0,0(

0.0( 00(

0,0( 0,0(

1 590 000,0( 1 590 000,0(

0,0(

0,0( 00(

z
210 000 0( 21 0 000 c(

210 000,0(

0,0(

0,0( 0.0(

uzJ. wyKUP paPrerow wa[ossrowycn
0,0( 0.0(

0,0( 0,0(

D24. inne cele 0,0( 0,0(



Dane uzupelniajqce:

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

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

E. FINANSOWANIE DEFICYTLI'{E1+E2+E3+E4+E5)
z teqo:

I 472 423,1t 0,0(

E1. sprzedaz papier6w wartosciowych wyemitowanych przez jednostke

samorzqdu teMoriarnego
0,0( 0,0(

E2. kredyty i pozyczki 0,0( 0,0(

E3. prywatyzacja majEtku jednostki samorzqdu terytor alnego 00( 00(

E4 nadv\yzka budzetu jednostki samorzEdu teMoria nego z a: ub egiych 0,0( 0,0(

E5. wolne Srodki jako nadwyzka Srodk6w pienieznycl ra rach.rn(J
biezacym budzetu jednostki samorzadu teMoria nego r"i. <alacisr
z tozliczen wyemitowanych pa pierow wadosc cwlc" (f eo ;13t'r
pozvczek z lat ubiegtych

1 472 423 1t 00(

2r jednostk qp* ala z: . ' 6...'

3r lednosl\ rlpr ,:1, <: ta , .aaaa'

4 wpehe,2 e:':slr r,r::_r:_ aa-.na-a -a.:<.-. a a: aa-aa!,aaa-.ia- a8:atxanrlestujemna

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

Plan (po zmianach) Wykonanie

F' ,-..-'a -r::: ii:::i- -'aa: a.'a'a'a,',a 
", 

a1 2.13 lsl l ustawyoflnansach
0,0( 0,0(

:::i- :. :-.:- -:.r: L e: :j: -:: : -s:a'q o'nansachpub cznych 00( 0,0(

: .,.'.'::::- r . ::-. :- - :n3," aa -43 LS: 3a usla$ry o fLnansach publicznych 0,0( 0,0(

:-: ..,r-.-::::a-:n n::::::.":4. sla:aKrediiclv pczyczekzaqqgniQtychnasplatQ
::e::.:- ;aaa.\ z:z' s:-a:; e ieOo c!3. czre c 2akiadu opieki zdrowotnej

0,0( 0.0(

= 
- :,,,. - -a :: :: : - :- -a," 2'lch w wa ulaci obcych wyemitowanych na zaglaniczne 0.0( 0,0(

: ::::.r ::a- : :r a:.- .,iscotwozonego przez lednostke samorzqdu terytorlalnego
-=,aaa? aaa:: sleir !! rcKu budzetowym

0,0( 0,0(

<,',..? :.\ ?:2' 2 : -Ea zacla wydatkow biezecych, o kt6rych mowa w aft . 242 uslary o

:_s::-:-: az_,;^
X 0,0(

<,,,:1: ,',.,:a:<cn ! ezacych ponoszonych na splatq przejetych zobowiqzan
0,0( 0,0(

dzralalno5ci leczniczej

a r,t:- a_a ,d'.sik tyi(o za lV kwadaly
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