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Wykonanie

A . OOCHOOY (A1+A2)

22515156.00

6581211 ,02

Al. Oochody biezqce

22 000 480,00

6391 387,02

514676,00

189824,00

B. WYOATKI (B1+B2)

24516519,17

5784 459,64

81 . Wydatki biezqce

21 574 327,OC

5674989,64

A2. Oochody majqtkowe

82. Wydatki majqtkowe

2942192,17

109470,00

-2 001 363,17

796751 ,38

2776790,17

626790,17

2150 OOO,OC

O,OC

o,oc

o,oc

012. splata pozyczek udzielonych

0,00

o,oc

013. nadwyzka z lat ubieglych
wtym:

o.oc

o,OC

0131. na pokrycie deficytu

O,OC

0,00

o,oc

o,oc

C. NAOWYZKAiOEFICYT (A-B)
01. PRZVCHOOY OGOt.EM
Z tego:
011. kredyty i pOZyczki
wtym :
0111 . na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem srodk6w,
o kt6rych mowa w ar1.5 us!. 1 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych

014. papiery wartosciowe
wtym:
0141. na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 us!.1 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych

o,OC

0,00

o,oc

0.00

016 . wolne srodki, 0 kt6rych mowa wart. 217 us!. 2 pkt 6 ustawy 0 finansach
publicznych
wtym:

626790.17

626790,17

0161. na pokrycie deficytu

626790,17

O,OC

o,oc

0,00

775427,00

93262,OC

775427,00

93262,00

125 OOO,OC

31 250,OC

0,00

O,OC

0,00

0,00

O,OC

0,00

o,oc

0,00

015. prywatyzacja maj'ltku jst

017. inne ir6dla
02. ROZCHOOY OGOt.EM
Z tego:
021. spiaty kredyt6w i pOZyczek
wtym:
0211. na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych
022. poiyczki (udzielone)
023. wykup papier6w wartosciowych
wtym:
0231 . na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 us!.1 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych
024 . inne cele
I) nrepolrzebne
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Dane uzupciniaj'lce:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy

0

finansach publicznych
Plan (po zmianach) L)

Wyszczeg61nienie

E. FINANSOWANIE DEFICYTU'\E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
E1. sprzedaz papier6w warlosciowych wyemitowanych przez
samorzqdu terytorialnego

Wykonanie »

2001363.17

o,oe

0,00

o,oe

1 374573,00

o,oe

jednostk~

E2. kredyty i pozyczki
E3 . prywatyzacja majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego

0,00

o,oe

E4. nadwyzka budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat ubieg/ych

0,00

0,00

626790,17

0,00

E5 . wolne srodki jako nadwyzka srodk6w pieni~znych na rachunku
biezqcym budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych
z rozliczeli wyemitowanych papier6w warlosciowych, kredyt6w i
pozyczek z lat ubieg/ych
wypelnjaj ~

za I. II. IIIIIV kwartal

2)

jednostkl

3)

jed nostki wypelnlaja. tylko za IV kwartal

-4)

wypelnlaJQjednoslki. w k(6ryctl planowana lub wykon ana rOlnica

F. Dane

uzup~niaj'lce

m j~ dlY

do wyliczenia relacji,

dochodami a wydalkami jest ujemna

ktorych mowa wart. 242 i 243 ustawy

0

Fl . l~czna kwota wylqczeri z relaqi, 0 ktorej mowa wart. 243 usl. 1 ustawy
publicznych W okresie sprawozdawczym
wtym:
Fll . kwota wyl'lczeri,

0

kt6rych mowa wart. 243 usl. 3 ustawy

F12. kwota wyl'lczeri,

0

kt6rych mowa wart. 243 usl. 3a ustawy

0

0

rinansach publicznych
0

finansach publicznych
splat~

obcych wyemitowanych na zagraniczne

rynki przed 1 stycznia 2010 r.
F2. Zobowiqzania zwictzku wsp61tworzonego przez
przypadaj'lC9 do splaty w roku budzetowym

jednostk~

F3. Kwota zwi'lzana z rllalizacj'l wydatk6w biez'Icych,
finansach publicznych

0

samorzqdu terytorialnego

kt6rych mowa wart. 242 ustawy 0

0,00

0,00

o,oe

0,00

o,oe

0,00

o,oe

o,oe

o,oe

o,oe

o,oe

o,oe
o,oe

X

F4. Kwota wydatk6w biez,\cych ponoszonych na spjat~ przej~tych zobowi'lzan
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach
okreslonych w ustawie 0 dzialalnosci leczniczej
5)

Wykonanie

finansach

F13. wykup papier6w wartosciowych, splata kredyt6w i pozyczek zaci'lgni~tych na
przej ~tych zobowi'lzari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej

w walutach

finansach publicznych

Plan (po zmianach)

Wyszczeg61nienie

F14 . wykup obligacji nominowanych

0

o,oe

0,00

wypelniajq Jednostkl tylko ze IV kwartaly
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Uwagi do pozycji
Symbol
011

Wyszczeg61n ienie
kredyty i pozyczki
wtym:

UwagaJST
w tym srodki z emisji obligacji 2 000000 zl.

Uwagi do
Symbol
E2

cz~sci

E

Wyszczeg61nienie
kredyty i poiyczki

UwagaJST
w tym srodki z emisji obligacji 1 224 573 zl
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