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TYP ZW

Wykonanie

Plan (po zmianach)

Wyszczegolnienie
A. OOCHOOY (A1+A2)

16685537,21

9017881.15

A1. Oochody biezqce

15976646.21

8836193,15

708 891,00

181688,00

B. WYOATKI (B1+B2)

16837441,26

9 137834,59

B1 Wydatkl biezqce

15493995,44

8090242,24

1 343445.82

1 047592.35

·151 904.05

-119953,44

325928.05

853131,05

0.00

527203,00

0.00

0,00

012. splata pozyczek udzielonych

0.00

0.00

013 nadwyzka z lat ubieglych
wtym.

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

A2. Oochody majqtkowe

B2. Wydatki majillkowe
C. NAOWYZKAlOEFICYT (A-B)
01, PRZYCHOOY OGOtEM
7lego:
.11 kredyly i pozyczkl
w tym
0111 na reallzacj~ programow i projektow realizowanych z udzialem
srodk6w, 0 ktorych mowa w art.S us!.1 pkt 2 ustawy 0 ~nansach publlcznych

0131 na pokrycie

de~cytu

014. papiery wartosciowe
w tym:
0141 na realizacj~ programow i proJektow realizowanych z udzlalem
srodkow, 0 ktorych mowa w art.S us!.1 pkt 2 usta'tlY 0 frnansach publicznych

0,00

0.00

0,00

0.00

325928.05

325928,05

151 904.05

O.OC

0,00

0.00

174024.00

62 500,00

174024.00

62500,00

125000,00

62500.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

015. prywatyzacja majiltku jst
016. wolne srodki, 0 kt6rych mowa wart. 217 us!. 2 pkt 6 ustawy 0
publicznych
w tym
0161 na pokrycle

~nansach

de~cy1u

017. inne zr6dla

-

1 prz8czyla¢ inslrukcj~

SYMBOLE

mazowieckie

INaz:..'1a wojew6dztwa
INal\'18 powiatu Izwiqzku

11 11111111. . . . .

02. ROZCHOOY OGOtEM
z lego:
021 splaty kredyt6w i pozyczek
w tym:
0211 na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem
'odk6w, 0 kt6rych mowa w art.S ust.l pkt 2 ustawy 0 ~nansach publlcznych
022. pozyczkl (udzielone)
023. wykup papierow wartosciowych
wtym'
0231 na realizacJ~ program6w i projektow realizowanych z udziaiem
srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.S ust 1 pkt 2 ustawy 0 flnansach publicznych
024. inne cele
11 mepolrzebne $kreSlic
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Jane uzupetniajqce:
E, Finansowanie deficytu, zgodnie z art, 217 us!. 2 ustawy

0

finansach publicznych

Wys zczeg61nienie

E, FINANSOWANIE

Plan (po zmlanach)"

DEFICYTU'~E1+E2+E3+E4+E5)

Wy konanle "

' ; ' 904 .05

0,00

0.00

0,00

E2 kredyty i pozyczki

0,00

0,00

E3 . prywatyzacja maj'ltku jednostki samorz'ldu terytorialnego

0,00

0,00

E4 , nadwyika budietu Jednostki samorz'ldu terytonalnego z lat ubieglych

0,00

0,00

151904.05

0,00

z lego:
El , sprzedaz papier6w wartosciowych wyemitowanyc h przez
samorz'ldu terytorialnego

Jednostk~

E5. wolne srodki jako nadwyzka srodk6w plenie;inych na rachunku
biezqcym budzetu jednostki samorza,du terytorialnego, wyn ikajqcych
z rozliczeri wyemitowanych papierow warto5ciowych , kredytow i
poiyczek z lat ubiegtych
:?j

ledn01itlu wypeln laJII za I. II. III

:}!

leOfiOS::". wy peh'lla lft 1', 111. 0- ZlI IV kwa rtal

.a)

wypetrlIB[ ~

I

IV kwa rtal

jednoSlki. w kl6ryct'\ planowana Iu D wykonana rOznlc" mi~dzj M c hodami a vvydatkam l l est l,.!Jemna

F, Dane uzupetniajqce do wyliczenia relacji ,

ktorych mowa wart, 242 i 243 ustawy

0

0

finansach publicznych
Wyk onanie

Plan (po zmianach)

Wy szczegolnienie
Fl lqczna kwola wy! qczen z relacj l, 0 kt6rej mowa VI ar1 243 uS1 1 us ta\vy 0 flnansach
pubhcznych w okresis sprawozdawczy m

40 000,00

11 850.76

40 000,00

11 850,76

0,00

0,00

0,00

0,00

F 14 wykup obllgae)1 nominowanych w walulach obcyc h wye mll owanych n a zagrani cz ne
rynkl przed 1 stycz nia 2010 r

0,00

0,00

F2 ZObowlqZa nt8 lWiqzku wsp6Hworzonego przez jednos tk ~ samo(zqdu lerylona tn ego
przypadaj<\ce do splaly w roku budzelOwym

0,00

0,00

wtym

F11 kwota wylqCZen, o kl6rych mowa wa rt. 243 usl. 3 ustawy

0

F12 . kwola wylqCzen, o kl6rych mowa 'II art 243 us l 3a ustav."y'

rinansach publlCznych
0

finansach publicznych

F 13. wykup papier6w wartos ciov;ych, splal a kredylow i po zyczek za G t qQ (ll ~IY ch na
przeJoQlych zobowiC\zan samodzlelnego publlcznego zakladu o plekl zdr OW'Otnej

splal~

F3 Kwola zwiqzana z r~al tzacj q wydalkow b1ezqcyeh. 0 klorych mowa wart 24 2 u Sl a~1iY 0
flnansach pu bliczn ych

F4 KIVOla wydalkow bleza,cyctl ponoslonych na

spla l~ p r zei~lych

zobowi'lzari

samodzietnego puolicznego zakla du op iekJzdrowo lnej pr z.ekszlalconego
okreslon ych w ustawle 0 dZlata lnosci le cz nicz~
~,

wypelu1itJa.
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0,00

X
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Nyjasnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji
Symbol

kredyty I pozyczkl
wt'trn

D11

UwagaJST

Wyszczeg61nienie

poiyczka kr6tkoterminowa na wyprzedzaja.ce finansowanie

Uwagi do
Symbol

odselki

And(z ej Roma towskl

Marzanna KlJcharzak

PrzewodniClqCY Zal'14du

Skarbnilo::

2015.0120

20 15 .0 7.20

8eSTJa

F
UwagaJST

Wyszczegolnienie
Kwota wy1a.czen, 0 ktoryCh mowa w
art. 243 us!. 3 uSlawy 0 finansach
!JUbliczn\,ch

F11

cz~sci
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