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14 26 05 3

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2) 22 723 252,9( 12 7C2 A3',

A1 Dochody biezace 21 295 246.71

A2 Dochody majatkowe 1 428A06 11 779 8a: i T

B. VVYDATKT (81+82) 26 379 984,2t 1 200 540 B

B1 Wydatki bezqce 21 838 755,9 10 410 6;',8 2l

82 Wydatki majqtkowe 4 541 224.3. 789 862 61

c. NADWYZKAJDEFTCYT (A-B) 3 656 731 1 502 340 8i

D1, PRZYCHODY OGOLEM
z teqo: 3 676 731,3t 1 960 941 3t

f11 kredlty)goZyczkr
w wm. 1 715 790 A( 00(

)1'1 1 na tea )zac)Q program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
Srodk6w. o kt6rych mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publ 00( :1 0(

D12 spiata pozyczek udzielonych 00( r:) 0(

D1 3 nadwyzka z lat ubieglych
w tym. 580 941 3t 580 941 3r

D'131 na pokrycie def,c!1u 580 941 3t 00{

D14 paprery walosc cwe
w lym 00(

D',a'':'az := -.a a'a ;'a' :,', a.:]e{i3.','ea' zc',vairych z udzialem
s':rr:,., a ,.::-,:' -:,ia ,,, ai a -st 1 oK: 2 usta,,!y o finansach publ cznych

00(

00( al 0(

Di5 !,,,olie si'ac\. c r:13.r:ir r-ar,/a 
^' 

a1. 217 rsl. 2 pkt 6 ustawy o finansach
pu bircznych
w tvm

1 380 000 0( 1 380 C03 0(

D161 na pokrycie deflc),tu 1 380 000 0( 00(

D1 7 inne 2r6dta 00( 30(

D2. ROZCHODY OGOLEM
z teqo: 20 000 0( 0c(

D21. splaty kredyt6w r po2yczek
20 000 0( 0c(

D?11. na realizac]q programow i prolektow realazowanych z udzialem
Srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 00( :0(

D22. poizy czki (udzielone) 0,0( ac(

J23. vvykup papier6w wartosciowych
00( JC(

D231. na realizacje program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
Srodkow, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 00(

D24 inne cele 00(

1) nrepotzebne skreSlii
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i : -:--=:r',:-:edeficytu,zgodniezart.2lT ust.2ustawyofinansachpublicznych

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykc.an e

: : \1\SCfJANIE DEFICYTI,TEI+E2+E3+84+E5)
: '::: 3 656 731 3t 00(

-':. :. : .. a ercw wartosciowych vvyemitowanych przez jed nostkq
:::-:a-,:::a neqO

00( 00(

..zyczki 1 695 790,0( 00(

.,..,Za.)a nT alqtku jednostki samorzEdu teMorialnego 0,0( 0.0(

,'.,'z{a budzetu lednostki samorzEdu terytorialnego z lat ubieglych 580 941,3t 00(

.,,: -e s.odki Jako nadwyzka Srodk6w pieniQznych na rachunku
:r, - cudzetu lednostki samorzqdu teMorialnego, wynikajAoych
: ::ea wyemitowanych papierow warto6ciowych, kredyt6w i

:z"k z lat ubieqiych

1 380 000,0( 0.0(

::_:si( wlpelnialq za , ll, lll lV kwadai

:r-:! . 
'lypelnialq tylko za lV kwadal

...::-alalednoslki wkl6rychpanowanalubwykonanar62ncamigdzydochodam awydatkamijeslujemna

= Dane uzupelniajEce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w aft.242 i243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

' laczna kwota wylaczei z te ac) o ktorel mowa w art 243 ust 1 ustawy o finansach
,: cznych w okres e sp.alvozdawczym 0.0(

:- i kwoia wylqczen c klorych mowa w art 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych 0,0(

2 kwota wylaczen o ktorych mowa w ar1 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych 0,0(

'3 wykup paprerdw wartoscrowych splata kredytow r pozyczek zaciqgniQtych na splatQ
':e gtych zobowrazan samodz e nego publrcznego zakladu oprekr zdrowotnel

0,0(

I wykup obl gaclr nomrnowanych w walutach obcych wyemltowanych na zagraniczne
(i przed 1 styczn a 2010 r

00(

2 ZobowtEzan a zwrazku wspdltworzonego przez jednostke samorzqdu terytorialnego
'zypada ace do splaty w roku budzetowym

0,0( 0c(

3 Kwota zwrqzana z r&alrzaclE wydatkow biezqcych, o ktorych mowa w ad.. 242 uslary o
lansach oublicznvch

X 0c(

:4 Kwota wydatk6w bie2Ecych ponoszonych na splate przejQiych zobowiqzad
:3modz e nego publicznego zakladu opiek zdrowotnel przeksztalconego na zasadach
:{re6 onvch w uslawie o dzialalnosci eczniczei

0,0(

qpein aja lednoslk ty ko za V kwadaly
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Skarbnik

2017 09 11

Pzewodniczqcy ZaEqdu

2017 09 '11

BC1BoF3F67B1 8225 Korekta nr 1

Kopra z dokumentu podp sanego elektron czn e wygenerowana dnra 20'17 09 1 1

Strona 2 z 3


