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Wyszczeg ó|nienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DocHoDY oGÓŁEM (A1+A2) ąn ?ą' '  ąoĘ o' 7 640 809,21

41 . Dochody bieżące 25 525 815,7t 7 492 417.9Ą
^z. Uocnooy maJqIKowe
wtvm: 4 805 580,1 148 39',t,27

A2.| . dochody ze sp|zedafy majątku 150 000,0( 55 256,27
B. WYDATKI (B1+B2) 32 266 414.9i 6 815 288.13

81' Wydatki bieżące 23 797 959.35 6 659 700.24
82. Wydatki majątkowe 8 468 455.62 155 587,89

c. WYNIK BUDfETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) 1 935 019,00 825 521,08
U.l . Kozn|ca m|ęozy oocnooam| o|ezącym|
a VvYdatkami bieżącymi (A1-B1) 1727 856,43 832 717,7C

u]. t ,KZYUHUuY 9UUŁEM
z teqo: 3 889 602.0C 66 992.01

D11 . kredyty' poiyczk.i, emisja papierÓW wartoŚciowych
w tvm: 3 889 602,0C o,0c
D111 . ze sprzedaży papierów WartoŚciowycń) 0,0c 0,0c
D12. spłata udzie|onych poŻyczek 0,00 0,0c
D13' nadwyżka z |at ubiegłych 0,0c 0,0c
D14' prywatyzacja majątku JST 0,0c 0,oc
D,| 5. wo|ne Środki' o których mowa w ań.217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznvch 0,0c 66 992,01

Dl6. inne Źródła 0,0c 0,0c
UZ. K9ZUH(JUY UGULEM
z teoo: 1 954 583.0C 335 990,2f

D21 ' spłaty kredytÓW i pożyczek' wykup papierów
wańoŚciowych
w tym:

1 954 583,0C 335 990,2t

D21 1. wykup papierów wańościowyctfl 0,0c 0,0(
D22. udzielone pożyczki 0,0( 0,0(
D23. inne cele 0,0c 0,0(

1) niepotrzebne skreś|ić
2) wykazuje się papiery wańościowe z wy.iqtkiem tych, których zbwa|ność jest ograniczona
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (|)

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

3) jednostki wypołnlają za |, ||, ||l i |V kwańał
4) jgdnostki wypełniają ty|ko za |V kwańaty
5) lvypełniają jednostki, w których p|anowana |ub wykonana różni€ miqdzy dochodami a wydatkami jest ujemna
0) wykazuj€ się papiery wańościows z Wqtkiem tych, których zbywa|noŚó jest ograniczona

Wyszczeg ó|nienie P l an  (po  zm ianach )  3 ) Wykonanie

E. FINANSOWANIE DEFICYTU') 1E1+E2+E3+E4+E5)
z teoo:

1 935 019.0( 0,oc

E.|. spzedaż papierów wqdoŚciowych wyemitowanych pzez jednostkę
samorzadu teMorialneoo'' 0,0( 0,0c

E2. kredyty i pożyczki 1 935 019,0( 0,00

E3. prywatyzacja majqtku jednostki samorządu terytoria|nego 0,0( 0,0c
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytoria|nego z |at
ubieqłvch

0,0( o,oc

E5. wo|ne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżqcym budżetu jednostki samoządu terytoriaInego, wynikajqcych
z roz|iczeń wyemitowanych papierÓw wańoŚciowych, kredytów i
pożyczek z Iat ubieołvch

0,0c

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w a|1,242 i 243 ustawy o flnansach publicznych

Wyszczeg ó|nienie Stan na koniec okresu sprawozdaivczego

F1, Łączna kwota wyłączeń z re|acji' o której mowa W art, 243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tvm:

0,0c

F11. kwota Wyłączeń, o których mowa w art.243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych 0,0(

F12. kwota wyłqczeń' o ktÓrych mowa w aft. 243 ust. 3a ustawy o finansach
publicznych 0,0c

F1 3' wykup papierów wańościowych, spłata kredytów i pożyczek
zaciągniętych na spłatę prłejętych zobowiązań samodzieInego pubIicznego
zakładu opieki zdrowotnei ,' 0,00

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na
zaqraniczne rvnki pzed 1 stvcznia 2010 r. 0,0c

F2, Zobowiązania związku wspóftworzonego przez jednostkę samorządu
terytoria|neqo przvpadaiace do spłatv w roku budżetowvm 0,00

F3. Kwota związana z rea|izai1ą wydatków bieżących, o których mowa w art.
242 ustawy o finansach publicznych') 0,00

F4. Kwota p|anowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiqzań samodzieInego pubIicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconeg.o na zasadach okreś|onych
w ustawie o działa|ności |ecaniczei'.

0,00

F5' Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
pzejętych zobowiqzań samodzieInego pubIicznego zakładu
opieki zdrowotnej pzekształconego" na zasadach okreś|onych
w ustawie o działa|ności |eczniczei-,

0,0c

7) wykazujB się w latach 2014.2018
8) wyp€łniająjednostki ty|ko za |V kwańały
9) Wykazujo sięw |atach 2013-2018
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Wyszczeg ó|nienie P lan  (po zmianach) Wykonanie

G1' PRzYcHoDY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów
wańościowych na realizację programÓw i projektów rea|izowanych
z udziałem środków, o których mowa w ań. 5 ust'1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznvch, w tYm:

0,0c 0,0(

G1 .| . ze sprzedaży papierów wańościowych 'ol 0,0( 0,0c

G2' RozcHoDY z tytułu sp|aty kredytóW, poŻyczek, wykupu papierÓw
wańościowych na rea|izację programów i projektów rea|izowanych
z udziałem środków o ktÓrych mowa W art. 5 ust'1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,0c 0,0c

G21. wykup papierów wańoŚciowych 10) 0,00 0,0(

1o) wykazujg się papiery wartościowg z wyjątkism tych, których zbywaInośÓ jest ograniczona

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb.NDs (l|)

G. Przychody i rozchody na rea|izację programóW i projektów realizowanych z udziałem środków'
o których mowa w ań. 5 ust' 1 pkt 2 ustawy o finansach pub|icznych

H. lnformacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego
podlegających doliczeniu zgodnie zart' 244 ustawy o finansach pub|icznych
przypadających do spłatyw danym roku budżetowym na poszczególne

M|RosŁAWA SKRZYPEK

r )
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Skańnik

2019.O4.26

jednostki samorządu terytoria|nego współtworzące związek

Nazwa JST
wspÓłtworzącej

z,uiągek

Kod GUS JST
wspoltwoządzej

zw|ązeK

Kwoty zobowiazań związku
wspÓłtworzonego pzez

daną jednostkę samoŻądu
terytorialnego,

o których mowa
w ań. 244 ust' 1

z tego: Kwota zobowiązań
zwiąku objętych
poręczeniem Iub

gwarancją pŻez daną
JST

(art. 244 ust. 2)

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 1

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 2

11) wypełniają lvyłącznie iliązki JsT



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb.NDs
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