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Wyszczególnienie 

A. D'O'CJ!IODY (A1+A2) 

A 1. Dochody bieżące 

A2. Dochody majątkowe 

B. WYDATKI (81+82) 

81 . Wydatki bieżące 

82. Wydatki majątkowe 

C. NAOiNYŻ~AIDEFICYT (A-Ei) 

D1. PRZYCHODY OGOŁEM 
__ z_tego: 

'-- 011. kredyty i pożyczki 
, w_tym:. __ _ _ 

0111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, 
_o któ"rych rriowaw_art.~ ust1 j:Jk\ 2 u·stavvy_o_finafls'ach_ p'ublicżnych 

ó~ 2. spłata pożycźek udzielonych 
- ·-- . - ~ 

01 3. nadwyżka z lat ubiegłych 
wty_m: _ 

D 131 . na pokrycie deficytu 

014. papiery wartościowe 
w tym:. 
0141 . na realizację pro·gramów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w a·rt.5_ust.1 _pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

D15. prywatyzacja majątku jst 

016. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
p·ublicznych 
w tym: 

D161 . na pokrycie deficytu 

D17. inne źródła 

02. ROZCHODY OGOŁEM 
zte·go: ... _ 
021. spłaty kredytów i pożyczek 
w tym: ... _ ... _ . _ ... . 
0211 . na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 

\,__ środków, o których mowa w _art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o fina'nsach_publiczr)ych . 

022. pożyczki (udzielone) 

023. Wykup papierów wartościowych 

w tyrr~: . . --
0231. na realizację programów i projektów realizowanych z udzialem 
środków, o którycf:l mowa w art.5 ust.1 pkt 2 Li stawy o finansach publicznych 

024. inne cele 

11 niepotrzebne skreś lić 

Irena Stanisława Jóżwicka 

Skarbnik 

2016.10.18 

. WOJ . . l POWIAT l GMINA 

l l 
Plan (po zmianach) 

.. 

.. 

.. -

. -

--·-

BeSTia 049008CCA57810AC 

Adresat: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 

•n. 'nor-r- OAC 

-11111111111111 iiiiiiiiiiiii 

SYMB()LE 

TYP GM. l 
l 

38 366 381,58 

37 630 309,94 

736 071,64 

40 040 393,59 

34 348 973,59 

5 691 420,00 

-1 674 012,01 

2 710 012,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 710 012,01 

1 674 012,01 

0,00 
.. 

1 036 OOO,O'o 
-. 

1 036 000,00 
-

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

'wy~~""~'"~" l przeczytać instrukcję 

ZWIĄZEK JST l TYP ZW. 

l 
Wykonanie 

-
29194 526,23 

29 136 187,50 

58 338,73 

25 689 912,53 

24 753 374,98 

936 537,55 
- -

3 504 613,70 
- .. 

5 883 841,47 

0,00 

0,00 

0,00 

473 841,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5 410 000,00 

0,00 

0,00 

846 000,00 

846 000,00 

0,00 

0,00 
--

0,00 

0,00 

0,00 

z upowa·żnienia kierownika jednostki 
Edward Podkowiński 

Przewodniczący Zarządu 

2016.10.18 
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Dane uzupełniające: 

E. Fina'nsowimie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finans·ach publicznych 

-· .. --- ·-- --- ~- .. 

Wyszczególnienie Plan _(po zmia_nach) <J .. Wykonanie 
01 

- - .. - --
-- . --

E. FINANSOWANIE DEFICYTU'\E1+E2+E3+E4+E5) 1 674 012,01 0,00 
z tE!go: - -- -
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 0,00 0,00 
samorządu terytorialnego -- ---
E2. kredyty i_ pożyczki 0,00 0,00 

-- -- -· 

E3. prywatyza-cja majątku jed~ostki_ samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

EA. n'adW)I:żka budżetu jednostki_ samorzą99 terytorialnego z lat ubieg/y'th_ 0,00 0,00 

ES. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 
bieząc)'m budżetu jednosiki samorządu terytorialnego, wynikających 1 674 012,01 0,00 
z rbzlicz'eń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytow i 

_ pożycze~ z lat ub iegłych . .. --
2) jedhostKi Wypełniają za l, 11, łlł i IV kwartał 

3) jedhostki wypełniają tylko za IV kWartał 

4) wypełiiiają jednostki, w ktÓrych planciwa'n'a lllb'wykonana róż'nica między doch'odami a wydatKami jest uje·mna 

F. Dane uzlip'ełnia:jąc·e do wylicze'nia relacji, ó l<tórych inowa wart. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych 
-

Wyszczególnienie Filan (po zmianach) 

F1 . Łączna kwota wylączen z relacji, o której mowa wart. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych w okre·sie sprawOzdawczym 

_w tym: 

F11. kwota wylą'czeri, o ktorych mbwa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 

F12. kwota wylączeri, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustaVI}' o finansech publicznych .. 

F13. wykup papierów wartościowych, splata kredytów i p'ożyczek zaciągniętych na spłatę 
przejęty.ch zobowiązali saQ1odzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej .. -· 
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na za·graniczn·e 
rynki przed 1 stycznia 201 O r. _ 

F2. Zobowiązania ziviązku współtworzonego przez jednc>stl<ę sa·mor'ządu terytorialnego 
_przypadające do spłaty v; roku budżetowym - -- .. --
F3. Kwota związana z r~·alizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o X 
finansacl) publiczoych ____ . . • . . . ---
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zob'owiązari 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdroWotnej przekształconego na zasadach 
. określonych w uStawie o _działalno'ści leczoiczej 

S) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały 

Irena Stanisława Jóżwicka 

Skarbnik 

2016.10.18 

BeSTia 049008CCA5781 OAC 
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l Wyjaśmoo;a do spcawozdan;a Rb-NDS . 

Irena S ta ni s ława Jóżwicka 

Skarbnik 

2016.10.16 
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z upoważnienia kierownika jednostki 
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