
(Nazwa 1 adres Jednostki 

Urząd Gminy i Miasta Drzewica 
Rb-NDS 

sp rawozdan ie o nadwyżce l deficyc i e 
ui.Staszica 22 jednostki samorządu terytorialnego 

26-340 DRZEWICA 

lNumer identyfikacyjny REGON 
za okres od początku roku do dnia 30 wrześn ia roku 

670224108 

!Nazwa województwa łódzkie 

!Nazwa powiatu l związku 11 
opoczyński 

!Nazwa gminy l związku 
1) 

DRZEWICA 

W yszczególnienie 

A. DOCHODY (A1+A2) 

A 1. Dochody bieżące 

A2. Dochody majątkowe 

B. WYDATKI (B1 +B2) 

8 1. Wydatki bieżące 

82. Wydatki majątkowe 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A·B) 

D1. PRZYCHODY OGOŁEM 
z tego: 
D11. kredyty i pożyczki 
w tym: 
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

D12. spłata pożyczek udzielonych 

D13. nadwyżka z lat ubiegłych 
w tym: 

D131. na pokrycie deficytu 

D14. papiery wartościowe 
w tym: 
D141 . na realizację programów i projektów real izowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

D1 5. prywatyzacja majątku jst 

D16. wolne środki, o których mowa wart. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych 
w tym: 

D1 61 . na pokrycie deficytu 

D1 7. inne źród ła 

D2. ROZCHODY OGOŁEM 
z tego: 
D21 . spłaty kredytów i pożyczek 
w tym: 
D211 . na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o fi nansach publicznych 

D22. pożyczki (udzielone) 

D23. wykup papierów wartościowych 
w tym: 
D231 . na rea l izację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

D24. inne cele 
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Plan (po zmianach) 
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SYMBOLE 

TYP GM. l ZWIĄZE_KJST l TYPZW 

l l 
Wykonanie 

30 502 361,23 24 460 889,46 

29 906 986,73 23 778 426,22 

595 374,50 682 463,24 

30 565 490,34 20 856 488,51 

26 640 247,84 19 738 606,50 

3 925 242,50 1 117 882,01 

-63129,11 3 604 400,95 

1 039129,11 4 022 184,95 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 l 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1 039129,11 4 022 184,95 

63 129,11 0,00 

0,00 0,00 

976 000,00 801 000,00 

976 000,00 801 000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 l 0,00 
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Dane uzupełniające : 

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

W yszczególnienie Plan (po zm ianach) '
1 Wykonanie 

01 

E. FINANSOWANIE DEFICYTU'~E1 +E2+E3+E4+E5) 
z tego: 

63 129,11 0,00 

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 0,00 0,00 
samorządu terytorialnego 

E2. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorząd u terytorialnego 0,00 0,00 

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0,00 0,00 

ES. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku l 

b ieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających 63129,11 0,00 
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych 

21 jednostki wypeln lają za l, 11 , III I lV kwartał 

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwarta ł 

4) wypełn iają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica mi ędzy dochodami a wydatkami jest ujemna 

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa wart. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych 

~ W yszczególnienie Plan (po zm ianach) Wykonanie 

F1. Łączna kwota wyłączeń z re lacji, o której mowa wart. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00 
w tym: 

F11 . kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 l 0,00 

F12. kwota wyłączeń , o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 

F1 3. wykup papierów wartościowych , spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę 0,00 0,00 
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemi towanych na zagraniczne 0,00 0,00 
rynki przed 1 stycznia 201 O r. 

F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 0,00 
przypadające do spłaty w roku budżetowym 

F3. Kwota związana z rljalizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o 
finansach publicznych 

X 0,00 

F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 0,00 0,00 
okreś lonych w ustawie o działa l ności leczniczej 

S) wypełniaj ą jednostki tylko za IV kwartały 
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