
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDZETU
GMINY STARY TARG ZAIII KWARTAŁY 2018 R.

Zgodnie z art.37 ust. 1 pkt. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. tJ . z 2017 poz. 2077 ze zmianami ) Wójt Gminy Stary Targ
podaje do publicznej wiadomości kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyzce
/ deficycie za okres od pocz4tku roku do dnia 30.09.20|8r.
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WOJ POWIAT GMINA TYP GM. zW|ĄzEK JsT wPzw
1 6 04 ,

Wyszczeg ólnienie P lan  (po zmianach) Wyko nanie

A. DocHoDY oGÓŁEM (A1+A2) 25 987 204,00 20272780,06
A1. Dochody bieżące 25 683 462,00 20 162 441,39
AZ. uocnooy maJąIKoWe
w tym: 303 742,00 1 10 338,6 i

A21 ' dochody ze sprzedaŻy majątku 114 000,00 110  338 , 67

B. WYDATKT(B1+82) 27 883 817,0( 20 358 96 t,73
81, Wydatki bieżące 25 124 206,0( '19 252 533.66
82. Wydatki majątkowe 2  759  611 ,0 ( 1 106 428,07

c. WYNIK BUDZETU (nadwyżka+ / deficyt.) (A.B) 1 896 613,0( -86 181,6t
U |.  l{ozn|ca m|ęozy oocnooamI o|ezącym|
a wydatkami b ieżącymi (A1.B1) 559 256,0( 909 907,7a
U I .  I -KZYUI1UUY UUL,L t r ,v I

z teoo: 3 001 613,0( 1 728 8'.t7,44

D1 1 . kredyty' pożyczki' emisja papierÓw wartoŚciowych
w tvm. 3  001  613 ,0 ( 1 700 000,0(

D111. ze spzedaży papierÓw Wańościowyclf) 0,0( 0,0(
D,l 2. spłata udzielonych pożzyczek 0,0( 0,0(
D13. nadwyżka z |at ubiegłych 0,0( 0,0c
D14' prywatyzacja majątku JST 0,0( 0,0(
D15. wo|ne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawv o finansach publicznvch 0,0( 28 817,41

D16. inne Źródła 0,0( 0,0(

z teQo: 1 105 000,0( 828 758,72

uz r. sprary Kreoyrow I pozyczeK, wyKup paprerow
wańoŚciowych
w w m :

1 105 000,0c 828 758,72

D21.l . wykup papierów Wartościowych,) 0,0c 0,0(
D22. udzie|one pożyczki 0,0c 0,0c
D23. inne cele 0,0c 0,0c

1) niopotzobn € skreś|ic
2) wykazuje się papiery wańościowe z wyjątkiem tych' których zbywaIność jest ograniczona
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDs (|)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art.2'17 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

3) jednostki wypałniają za |. ll' ||| i |V kwartał
4) jednostki wypełniają ty|ko za |V kwartały
5) wypgłniają j€dnostki' w których p|anowana |ub wykonana różn.ca między dochodami a wydatkami jest ujemna
6) wykazujo się papiery Wańościowe z wyjątkiBm tych, ktÓrych zbywaInoŚĆ j6st ograniczona

Wyszczeg ó |n ienie P lan  (po zmianach)3) Wykonanie

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

1 896 613,0( 0,00

E1. spzedaż papierÓw wartościowych wyemitowanych pzez jednostkę
samorzadu teMorialneoo-'

0,0( 0,0(

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

E3. prywatyzacja majątku jed nostki samorządu terytoria |nego 0,0( 0,0(

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

0,0( 0,0(

E5. wo|ne środki jako nadwyżka środkÓw pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samoządu terytoriaInego, wynikających
z roz|iczeń wyemitowanych papierów wańoŚciowych, kredytów i
pożvczek z |at ubieqłvch

0,0( 0,0(

F. Dane uzupełniające do wy|iczenia re|acji, o których mowa w art' 242 i 243 ustawy o finansach pub|icznych

Wyszczeg ó|nienie Stan na koniec okresu sprawozdałczego

F1. Łączna kwota wyłączeń z re|acji' o której mowa W an' 243 ust, 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tvm:

0,0c

F11 . kwota wyłączeń, o których mowa w alt. 243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych

n n r

F12. kwota wyłączeń, o których mowa w ań.243 ust. 3a ustawy o finansach
oublicznvch

0,0c

F13. wykup papierÓw wańościowych, spłata kredytów i pożyczek
zaciąg niętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzieInego pubIicznego
zakładu opieki zdrowotnei.'

0,0c

F14. wykup obl igacj i nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na
zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.

0,0c

F2. Zobowiązania związku współtworzonego pzez jednostkę samorządu
terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym

0,0(

F3. Kwota związana z rea|izacją WydatkÓW bieżących' o których mowa w ań.
242 ustawv o finansach publicznvch u) 0,0c

F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
pzejętych zobowiqzań samodzieInego pub|icznego zakładu
opieki zdrowotnej pzekształconeg.g) na zasadach okreś|onych
w ustawie o działa|noŚci |eczniczei '

0,0(

F5. Kwota wykonanych wydatkÓw bieŹących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzieInego pubIicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształcone9o' na zasadach okreś|onych
w ustawie o działa|noŚci |eczniczei 

-,
0,0(

7) wykazuj€ się w Iatach2014.2018
6) lvypgłnjająjednostki ty|ko za |V kwańały

9) wykazuJe się w latach 20,13-2018
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Dane uzupełniajqce do sprawozdania Rb.NDS (||)

G. Przychody i rozchody na rea|izację programów i projektów rea|izowanych z udziałem środków,
o których mowa w ań. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach pub|icznych

1o) wykazuj€ się papiery wartościow6 z Wy]ątkiem tych' których zbywaIność jost ograniczona

H' Informacja 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
jed nostki sam orząd u terytorial nego wspóttworzące związek'')

Wyszczeg ó|nienie 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 ań. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,0c 0,0(

G11 ' ze sprzedaży papierów wartoŚciowych .ol 0.oc 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 art' 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,0c 0,0(

G21. wykup papierów wartościowych 10) 0,00 0,0c

Nazwa JST
wspÓftwozącej

ANlaZCK

Kod GUS JST
wspÓłtworządzej

zv'!ia?ek

Kwoty zobowiązań związku
wspÓłtwoŻonego pŻez

daną,ednostkę samoządu
terytorialnego,

o ktÓrych mowa
w art. 244 ust. 1

z tego:
Kwola zobowiazań
zwią.ku objętych
poĘczeniem lub

gwaranclą pfez ąaną
JST

(art.244 ust.2)

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 1

ustalone na
podstawie

ań. 244 ust. .l pkt 2

11) wypełniają Wyłącznie łiązki JsT
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDs
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