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Wyszczeg ó|nienie P lan (po zmianach) Wykonanie

A. DocHoDY oGÓŁEM (A1+A2) 23 948 382,6t 6 987 881, '14

41. Dochody bieżące 23 740 527.6t 6 977 620,27
A2. Dochody maJątKowe
w tym:

207 855,0( 10 260,87

A21. dochody ze spzedaiy majątku 114 000,00 10 260,87

B. WYDATKT(B.t+B2) 25 844 995.68 6 269 839.89

81 ' Wydatki bieżqce 23 166 991 ,68 144 500,75

82' Wydatki majqtkowe 2 678 004,00 125 339,14

c. WYNlK BUDfETU (nadwyżka+ / deficyt.) (A.B) 1  896 613,0C 718 041 ,2!

c1' RÓŹnica m|ędzy docnodam| D|ezącyml
a wydatkami bieżącymi (A1-B1) 573 536,0C 833  119 ,52

D1. PRZYCHoDY oGoŁE'M
z teqo:

3 001 613,0C 28 817,4?

D11' kredyty' pożyczki' emisja papierÓW WartoŚc|owycn
w tvm:

3 001 613,00 0,0c

D111 . ze sprzedaży papierÓw WartoŚciowyclf) 0,0c 0,0c

D12. spłata udzie|onych pożyczek 0,0c 0,0c

D13. nadwyżka z |at ubiegłych 0,00 0,0c

D14. prywatyzacja majątku JST 0,oc 0,0(
D15' wo|ne środki, o których mowa w art,,217 ust.Z pkt 6
ustaw o finansach publicznych 0,0c 28 817,43

D'|6. inne Źródła 0,oc 0,0(

D2. RoZcHoDY oGoŁEM
z teoo:

1 l05 000,0c 276 278,1

D21. spłaty kredytÓW i pożyczek' Wykup papierÓW
Wańościowych
w tym:

1 105 000,0c 276 278,1

D2.t 1. wykup papierów wańościowyc|tzl 0,0( 0,0(

D22. udzie|one poŻy czki 0,0( 0,0(

D23. inne cele 0,0( 0,0(
l) niepotrzebns skreś|ić
ł wykazuje się papiery wańościowe z wyjątkiem tych, których zbywaIność ięst ograniczona
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a)

0)

jednostki wyp€łniają za |' |l' ||| i |V kwańał
jgdnostki wypełniają ty|ko za |V kwańały
wypgłniają jednostki, w których p|anowana Iub wykonana różni€ między dochodami a wydatkami jest ujemna
wykazuje się papiery wańościowe z wyjqtkiem tych' których zbywaInoŚć jgst ogranlczona

F. Dane uzupełniające do wyIiczenia relacji, o których mowa w alt.242 i 243 ustawy o finansach publicznych

7)

9)

9)

wykazujg się w |atach2o14.2018

wypałniająjednostki tylko za |V kwańały

wykazuje się w |atach 2013-2018
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E' Finansowanie deficytu, zgodnie z ań' 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg ó |nienie P lan  (pozmianach)3) Wykonanie

E. FINANSOWANIE DEFICYTUU' (E1+E2+E3+E4+E5)
z teqo:

1 896 613,0( 0,00

E1. spzedaż papierów wańościowych wyemitowanych przez jednostkę
samozadu teMorialneoo"'

o,o( 0,00

E2. kredyty i pożyczki 1 896 613,0( 0,00

E3. prywatyzacja majątku jednostki samoządu terytoriaInego 0,0( 0,00

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z |at
ubieofuch

0,0( 0,00

E5. wo|ne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorzqdu terytoriaInego, wyn ikających
z roz|iczeń wyemitowanych papierów wartościowych' kredytów i
oożvczek z |at ubieołvch

0,0( 0,00

Wyszczeg ó |n ienie Stan na koniec okresu sprawozdarczego

Fl , Łączna kwota wyłączeń z re|aĄi, o ktÓrą mowa W aft,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
publicznvch 0,0c

F12. kwota wyłqczeń, o których mowa W a|1,243 ust. 3a ustawy o finansach
oublicznvch

0,0c

F1 3. wykup papierów wańościowych' spłata kredytów i pożyczek
zaciqgniętych na spłatę pEejętych zobowiązań samodzieInego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej,,

0,0c

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na
zaoraniczne rvnki orzed 1 stvcznia 2010 r.

0,0(

F2. Zobowiązania związku wspÓftWorzonego pzez jednostkę samozqdu
terytorialneqo pfvpadaią@ do spłaty w roku budżetowym

0,0c

F3. Kwota zuiqzana z rea|izaĄq wydatków bieżących' o których mowa W ań.
242 ustaw o finansach publicznych 8) 0,0c

F4. Kwota p|anowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
pzejętych zobowiązań samodzieInego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pzekształconego) na zasadach okreŚ|onych
w ustawie o działa|ności |eczniczej',

0,0c

F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
pzejętych zobowiązań samodzieInego pubIicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconegę) na zasadach okreŚ|onych
w ustawie o działa|ności |eczniczei 

,
0,0c
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDs (||)

G. Przychody i rozchody na rea|izację programów i projektów realizowanych z udziałem środków'
finansach publicznych

1o) wykazujg się papiery wańościow€ z wy]qtkiem tych, ktÓrych zbylvaInośÓjest ograniczona

H. lnformacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytoria|nego
pod|egających do|iczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach pub|icznych
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczegó|ne

terytoria|nego współtworzące związek'''

o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o
Wyszczeg Ó |n ienie P lan (po zmianach) Wykonanie

G1. PMYOHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów
wańościowych na rea|izację programÓW i projektów realizowanych
z udziałem środków, o ktÓrych mowa W art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznvch, w tym:

610  613 ,0C 0,0c

G,| 1. ze sprzedaży papierÓw wańoŚciowych lol 0,0c 0,0(

G2. RozcHoDY z tytułu sp|aty kredytów, pożyczek, wykupu papierów
wańościowych na realizację programów i projektów realizowanych
z udziałem środkÓw, o których mowa w ań. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,00

G21. wykup papierów Wańościowych 10) 0,0( 0,0c

samorzadu

Nazwa JST
wspóftwozącej

a!,riaąek

Kod GUS JST
wspóltwoządzej

zwi+ek

Kwoty zobowiązań związku
WspÓłtwoŻonego pzez

danq jednostkę samoządu
terytorialnego,

o ktÓrych mowa
w art. 244 ust.1

z tego: Kwota zobowiąlań
zwiąlku objętych
poęczeniem |ub

gwarancją przez danq
J J I

(arl. 244 ust.2)

ustalone na
podstawie

ań. 244 ust. 1 pkt 1

uslalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 2

11) lvypałniają lvyłącznie iliązki JsT
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