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Wyszczegolnienie

A. DOCHODY(A1+A2)

A1 Dochody bieza,ce

A2 Dochody maj^tkowe

B. WYDATKI (B1+B2)

B1 Wydatki biezqce

B2 Wydatki maja.tkowe

C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B)

1 D1. Przychody og6tem
^z tego:
Pbl 1 kredyly i pozyczki
| w tym

D1 1 1 na realizacj^ programbw j projektbw realizowanych z udziatem
srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

012 sptata pozyczek udzielonych

D13 nadwyzka z lat ubiegtych
w tym.

D131 na pokrycie deficytu

D14. papiery wartosciowe
w tym
D141 na realizacj^ program6w i projektiw realizowanych z udziatem
srodk6w, o ktbrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

D15. prywatyzacJa ma]a.tku]st

D16. wolne srodkl, o kt6rych mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy o fmansacn
publicznych
w tym.

D161 na pokrycie deficytu

D17 inne zr6dla

D2. Rozchody og6tem
z tego:
D21 splaty kredylow i pozyczek

| w tym.
I D211 na realizacj^ program6w j projekt6w realizowanych z udzialem
§srodkow. o kt6rych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

D22 po£yczki (udzielone)

D23 wykup papierow wartosciowych
w tym
D231 na realizacje programow i projektow realizowanych z udziatem
srodkow. o kt6rych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

024. inne cele
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Dane uzu pefn iaj^ce:

E. Finansowanle deflcytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wys;czeg6lnienie

E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)"
z tego:
E1 sprzedaz papierbw wartosciowych wyemitowanych przez jednostk?
samorza,du terytorialnego

E2 kredyty i pozyczki

E3 prywatyzaqa maja.tku |ednostki samorza.du terytorialnego

E4 nadwyzka budzetu jednostkl samorza,du terytorialnego z lat ubiegtych

E5 wolne srodki jako nadwyzka srodk6w pienieznych na rachunku
biez^cym budzetu jednostkl samorz^du terytorialnego. wynikajacycn
z ro;hczeri wye mi to wan yen papierbw wartosciowych, kredytow i
pozyczek z lat ubiegtych

Plan (po zrnianach)

1 012295-10

000

630 000.00

0.00

0,00

362 ?95 40

Wykoname

558461.1-:

ooc

176 165.74

OOC

0,00

382 295 40

F. Dane uzupetniaja.ce do wyliczenla relacji, o kt6rych mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

I Wyszczeg6lnienie

I F1 t_gcina kwota *yl^czen z relacji. o ktore] mowa w ail 243 usl 1 uslawy o tinansach
I publicznych w okresie spiawozdawczym

w tym

F1 1 kwota wylaczen, o klirych mowa w arl 243 usl. 3 ustawy o finansacti pubdc?nych

F12 kwota wyl^czen. o klbrych mowa w arl 243 usl 3a ustawy o tinansach publicznych

F13 wykup papierow wartosciowych, sptaia kracJytow i pozyczek zaci^gni^lych na splat?
przej^tych zohowia^zah samodzielnego pubhcznego zakladu opioki zdrowolne]
F14 wykup obligacgi nominowanych w walutach obcych wyemilowanych na zagraniczne
rynki przed 1 slyczma 2010 r
F2 ZobOwia,zania zwia.zku wspottworzonego przez |ednoslk^ samorz^du lerytonainegn
pr/ypadajace dti sp>taly w roku budzelowym
F3 Kwota zwi^zana z roahzacia.wydatko'Ai bieza.cych. o klorych mowa w art 242 ustawy o
finansach publicznych
F4 Kwota wydatko-v bieza,cych ponoszonych na splatp przeietych zobowia/ah
samodzielnego pubhcznego zaktadu opieki zdrowolnoi przckszlatconego na zasadach
okreslonych w ustawie o dzialalnosci leczniczej
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Wyjainlenla do sprawozdania Rb-NDS

Malgorzata Nowak Marek Jedriak
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