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Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2) 24 662 428,9 24 631 760,31

A1. Dochody biezEce 23 137 509,4 23 628 420,2(

A2. Dochody majatkowe 1 525 319,5 1 003 340,0

B. VVYDATKI (81+82) 27 985 560,3 25 567 083,3(

81. Wydatki biezEce 23 442 151.4 21 868 798.6,

82. Wydatki majqtkowe 4 543 408,81 3 698 284,7r

C. NADWYZKAJDEFICYT (A.B) 3 322 731 ,3t -935 323,0r

D1.
zlt

3 342731,3t

)11 kredyty i pozyczki
1 381 790,0( 628 388,6'

D111. na reallzacjQ programow i projekt6w realizowanych z udzialem
5rodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o flnansach publicznych

0,0( 0,0(

D12. sptata pozyczek udzielonych 0,0( 0,0(

D13. nadwyzka z lat ubieglych 580 941,31 580 94'1.3t

D131. na pokrycie defic)'tu 580 941,3r 0,0(

D14 papiery wartosclowe
w tvm

0,0( 0,0(

0141 .a tea zac)e proEramow i projekt6w realizowanych z udzlalem
S..:<a,,, . i:.-..' -cra $J art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,0( 0,0(

D15 py,,,a:rzac,a raraiku lst 0,0( 0,0{

D16 wolne Srodkl o k:.r','ch mowa w an. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o flnansach
pu bl icznych
w tym

1 380 000,0( 1 380 000,0(

D161. na pokrycie deFlcytu 1 380 000,0( 935 323,0(

D17. inne 2r6dla 0,0( 0,0(

D2. ROZCHODY OGOLEM
z teqo:

20 000,0( 20 000,0(

021 splaty kredytow i pozyczek 20 000,0( 20 000 0(

D211. na realizacje program6w i projektow realizowanych z udzi
5rodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach

0,0( 0.0(

C22. pozyczki (udzielone) 0,0( 0,0(

D23. wykup papaerow wartosciowych 0,0( 00(

D231 . na realizacje program6w i projektow realizowanych z udzlalem
Srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publtcznych

0,0( 0,0(

024. inne cele 0,0( 0,0(

l) 
n epotzebne skre6lid
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Dane uzupelniajqce:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art.21|7 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

E. FINANSOWANIE DEFICYT[.|'{E1 +E2+E3+E4+E5)

z teqo:
3 322 731 ,31 935 323,06

E1. sprzedaz papier6w wartosciowych wyemitowanych przez jednostkQ

samorzadu teMorialneqo
0,0(

I
00c

E2. kredyty i po2yczki
1 361 790,0( 0.0t

E3. prywatyzacja majatku jednostki samorzqdu teMorialnego 0,0(

E4. nadwyzka budzetu jednostki samorzqdu teMorialnego z lat ubieglych 580 941,3t 0

E5. wolne Srodki jako nadwy2ka Srodk6w pienieznych na rachunku

biezqcym budzetu jednostki samorzqdu teMorialnego, wynikajqcych

z rozliczeh wyemitowanych papier6w wartosciowych, kredyt6w i

oozv czek z lat u bieqlvch

I 380 000.0(

2) jednostki wypelniajq za l, ll, lll i lV kwadal

3) jednostki wypelniaiq tylko za lv kwartal

4) wypelniajA jednoslki, w k16rych planowana lub wykonana r62nica miQdzy dochodamt a wydatkami iest ulemna

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

Wyszczeg6lnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

F1. LEczna kwota wytqczeh z relacji, o ktorej mowa w art 243 ust. 1 ustawy o flnansach
publicznych w okresie sprawozdawczym

0,0( , ,,f

F1 1. kwota wylqczei, o kt6rych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 0,0( c a'_

F12. kwota wylqczefr, o kt6rych mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach plb icznych 0,0(

F 1 3. wykup papier6w warto6ciowych, splata kredyt6w i po2yczek zaciagnigtych na splatQ

orzeietvch zobowiazari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnel
0,0(

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagran czne

rvnki orzed 1 stvcznia 2010 r.

0,0(

F2. ZobowiEzania Niqzku wspoltworzonego przez Jednostk? samozqdu terytor alnego

orzvoadaiace do splatv w roku budzelowym
0,0( 004

F3 Kwota ilrAzana z rfialzacjq wydatkow bie24cych, o kt6rych mowa w ad 242 ustawy o

f nansach oublicznvch
X

F4. Kwota wydatk6w biezEcych ponoszonych na splatQ przejqtych zobow azan

samodzielnego publlcznego zakladu opieki zdrowotnej pzeksztalconego na zasadach

okreslonych w ustawie o dzialalnoSci leczniczq

0,0(

s) wypelniaiq iednostki tylko za lV kwartatv
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