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Wyszczeg ó|nienie P l a n  ( p o  zm i ana ch ) Wyko nan ie

A. DocHoDY oGoŁEM (A1+A2) 31 401 999,1 14 684 065,96

A1. Dochody bieżące 26 422 693,91 14 530 446,79
A2. lJocnody majątl(owe
w rym: 4 979 305,1 ' 1 53  619 ,  1 7

A21. dochody ze sprzedaży majątku 150 000,0c 60 484,1

B. WYDATKI(B1+82) 33 337 01 8,1 C 13 687 090,1
B1. Wvdatki bieżace 24684 837,4t 13 400 816,5(

82. Wydatki majątkowe I  652 180,62 286 273,5i
c. WYN|K BUDZETU (nadwyżka+ / deficyt) (A-B) 1  935 019,0C oo^ 07Ą c .

C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieŹącymi (A1-B1) 1 737 856,43 1 129 630,2a
U I .  I - I (ZYUNUUY UUULt r IVI

z rego: 3 889 602,0C 366 992,01
D11. kredyty' poilyczki, emisja papieróW WańoŚciowych
w tym: 3 889 602,0C 300 000,0(

D111 ' ze sprzedaży papierów wańościowycf) 0,0c 0,0(
D12. spłata udzie|onych poŻyczek 0,0c 0,0(
D13. nadwyżka z |at ubiegłych 0,0c 0,0(
D14. prywatyzacja majątku JST 0,0c 0,0(
D15. wo|ne środki '  o których mowa w arl '  217 ust'2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych 0,0c 66 992,01

D'l6. inne źródła 0,00 0,0(
u2' RoZUHolJY oGoŁE'M
z tego: 1 954 583,00 671 980,5C

lJ21. spłaty l(redytÓW I poŻyczek, Wykup papierÓW
WartoŚciowych
w tvm:

1 954 583,00 671980,5(

D2 1 1 . wykup papierÓW wańościowycfr,) 0,00 0,0c
D22. udzie|one poŻyczki 0,00 0,0c
D23. inne cele 0,00 0,0c

]) niepotrzebne skreś|ić
2) wykazu;e się papiery Wańościowe z wyjątkiem tych, których zbywaInośÓjesi ograniczona
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (|)

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

3) jednostki wypełniają za |, ||' l|l i |V kwartał
a) jednostki wypełniają ty|ko za lV kwańały
5) lvypełniają jednostki' W których p|anowana |Ub Wykonana rÓżnica między dochodami a wydatkami ]est u]emna
6) wykazuje się papiery wańościowe z Wyjqtkiem tych' których zb}ryVaInośc jest ograniczona

Wyszczeg ó |nienie P l a n  ( p o  zm i ana ch ) 3 ) Wykonanie

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

1  935 019,0C 0,0(

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
samorządu terytoriaInego.,

0,0c 0,0(

E2' kredvtv i pożvczki 1 935 019,0( 0,0(

E3. prywatyzacja majqtku jednostki samorzqdu terytoriaInego 0,0c 0,0(

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytoria|nego z |at
ubieołvch

0,0c 0,0(

E5. wo|ne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytoriaInego, wynikających
z roz|ięzeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytÓw i
pożvczek z |at ubieqłvch

0,0( 0,0(

F. Dane uzupełniające do wyliczenia re|acji, o którychtnowa w ań' 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg ó lnienie Stan na koniec okresu sprawozdatrczego

Fl , Łączna kwota wyłączeń z re|aąi, o ktÓrej mowa W art, 243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tvm:

583 397,0C

F1.1 . kwota Wyłączeń' o których mowa W arŁ, 243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznvch

ĘAą ąo7 nr

F12. kwota wyłączeń, o ktÓrych mowa W ad.243 ust. 3a ustawy o finansach
oublicznvch

0,0c

F13. wykup papierów Wartościowych, spłata kredytów i pożyczek
zaciqgniętych na spłatę pqejętych zobowiązań samodzie|nego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej 

',
0,oc

Fl4. wykup obl igacj i nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na
zaąraniczne rvnki orzed 1 stvcznia 20,l0 r.

0,0c

F2. Zobowiqzania związku wspÓłtwozonego przez jednostkę samorządu
terytoria|neqo przYpadaiace do spłaty W roku budŹetowym

0,0c

F3' Kwota związana z rea|izacją wydatkÓw bieżących' o których mowa W ań
242 ustav,ty o finansach publicznych u) 0,0(

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

-,
0,0(

F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzieInego pubIicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego' na zasadach okreś|onych
w ustawie o działa|ności |eczniczei 

-,
0,0(

7) wykazuje się w Ia|ach2014.2018
8) lvypełniająjednostki ty|ko za |V kwańały
9) wykazu]e się w |atach 2013-2018
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (||)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów rea|izowanych z udziałem środków,
o których mowa w ań. 5 ust. 1 pkt2 ustawy o finansach pub|icznych

10) wykazuje się papi€ry wańościowg z wy]qtkiem tych, których zbyvaInośc jest o9raniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytoria|nego
pod|egających doliczeniu zgodnie z art' 244 ustawy o finansach pub|icznych
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczegó|ne
jed nostki sam orząd u terytorial nego współtworzące związek'')

Wyszczeg Ó |n ienie P lan (po zmianach) Wykonanie

G1. PRzYcHoDY z tytułu kredytów, pożyczek' emisji papierów
wańościowych na rea|izację programów i projektów rea|izowanych
z udziałem Środków, o ktÓrych mowa w art. 5 ust.'l pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

1 306 602,0C 0,0(

Gl1. ze sprzedaży papierów WartoŚciowych .o) 0,0( 0,0(

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 ań. 5 ust'1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

583 397,0( 0,0(

G21. wykup papierów wańościowych 10) 0,0( 0,0(

Nazwa JST
wspÓłtWo|zqcej

Ał,!ia?ek

Kod GUS JST
WspoltWo|ządzej

zw|azeK

Kwoty zobowiązań związku
WspÓłtworzonego pzez

daną jednostkę samoŻądu
terytorialnego,

o których mowa
w art. 244 ust. 1

z tego: Kwota zobowiązań
zWiązku objętych
poręczeniem Iub

gwarancją przez daną
J S I

(art. 244 ust. 2)

ustalone na
podstawie

ań' 244 ust' 1 pkt 1

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 2

11) Wypełniajq lvyłącznie związki JsT
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDs
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