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Wyszczeg ó |nienie P lan  (po zmianach) Wykonan ie

A. DocHoDY oGoŁEM (A1+A2) 36 792 939,0C 37 012349,22

41. Dochody bieżące 35  210  918 ,0C 33 370 728,74
AZ. uocnooy maJątKowe
w lvm: 1 582 021,0C 3 641 620,4t

A21. dochody ze swzedaiy majątku 150 000,0c 137 632,21

B. WYDATK| oGÓŁEM (B1+B2) 36 171 899,0C 34 844 399,1

B.1 . Wydatki bieżące 33 757 789,41 32 525 788,1

82. Wydatki majątkowe 2 414 109,59 2  318  610 , 9 t

c. WYNIK BUDZETU (nadwyżka+ / deficyt) (A-B) 621 040,0C 2 167 950,0t
Ul . Kozn|ca m|ęozy oocnooam| o|ezącyml
a wydatkami bieżącymi (A1-B1) 1 453 128.59 844 940,5t

U I. t-I(ZYUN\JUI U(JU{-trIVI

z teoo: 2 501 530,0C 4 830 296,0!

ur'l . Kreoyry, pozyczKt, emrsja paprerow wanoscrowycn
w tym: 2 501 530.0C 2 501 530,0(

D11 1 . ze sprzedaży papieróW wartościowycl,f) 0,0c 0,0(

D12. spłata udzielonych pożyczek 0,0c 0,0(
U13. nadwyzKa z |at ub|egłych' pomn|ejszona o n|ewyl(o|zystane
środki pieniężne' o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicznvch

0,0c 0,0(

D13a' niewykorzystane środki pieniężne' o ktÓrych mowa W aft' 217
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 0,0c 0,0(

D14. prywatyzacja majątku JST 0,0c 0,0(
D15' wo|ne Środki, o których mowa w ań' 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznvch 0,0( 2 328 766,05

D16. inne zródła 0,0c 0,0(
uZ. K9ZU|,|oUY (jGUŁEM
z teool

3122 570,01 3 122 569,9(

uz | . splary Kreoyrow I pozyczeK, wyKup paprerow
Wańościowych
w tym:

3122 570,0(. 3 122 569,9(

D21 1. wykup papierów wańościowych') 0,0c 0,0(

D22' udzielone poŻy czki 0,0c 0,0(

D23. inne cele 0,0c 0,0(
r) niepotrzebne skreś|ić
2) wykazuje się papiefy wańościowe z wyjątklem tych' których zbywalnoścJest ograniczona
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E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art.2'17 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg ó|nienie P lan  (po zmianach) Wykonanie

E. FINANSOWANIE DEFICYTU"' (E' l+E2+E3+E4+E5+E6+E7)
z teoo:

0,0c 0,0c

E1 ' spzedaŻ papieróW Wafiościowych wyemitowanych przez jednostkę
samorzadu tervtorialneoo-'

0,0c 0,0(

E2. kredyty i pożyczki 0,0c 0,0(

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytoriaInego 0,0c 0,0(

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytoria|nego z |at
ubiegłych, pomniejszona o Środki okreś|one w arl,217 ust. 2 pkt 8
ustawv o finansach publicznych

0,0c 0,0(

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pienięŹnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytoriaInego' wynikających
z roz|iczeń wyemitowanych papierów wańoŚciowych, kredytÓw i
oożvczek z |at ubieołvch

0,0( 0,0(

E6. niewykozystane Środki pieniężne na rachunku bieżącym budietu,
wynikające z roz|iczenia dochodów i wydatków n im i finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
okreś|onymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia
środków okreŚ|onych w art' 5 ust' 1 pkt 2 ustawy o finansach
pub|icznych i dotacji na rea|izację programu' projektu |ub zadania
finansowaneoo z udziałem tvch środkÓw

0,0( 0,0(

E7. spłaty udzie|onych pożyczek w |atach ubiegłych 0,0( 0,0(

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

3) jednostki wypełniająza | ||' lll i |V kwańały
4) jednostki Wypełniają ty|ko za lV kwańały
5) Wypełniają jednostki. w których p|anowana lub Wykonana róznica między dochodami a wydatkami jest uJemna
6) Wykazuje się papiery Wańościowe f wyjątkiem tych' których zbywalnośćjest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,
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Wyszczegó |nienie P lan  (po zmianach) Wykonanie

F1 . PRzYcHoDY 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 tvm:

0,0( 0,0c

F11. ze spŻedażv oapieróW Wańościowch') 0,0( 0,0c

F2. RozcHoDY z tytułu spłaty kredytÓw, pożyczek, wykupu 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 tvm:

1 306 601,0( 1 304 481,67

F21. wykup papierÓw Wańościowych ?) 0,0( 0,0c
7) wykazuje się papiery Wańościowe z wyjątkiem tych, których zbywalnośc jest ograniczona
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