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Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE I DEFICYCI E

Wy szczególnienie l'larl (PO znllilrlach) Wy<-ananleod początku roku
?

A. DOCHODY (A1+A2) 6il 370 203.31 28619460,86--
A1 Oochody bieżące 44 3~9 bil.?3 23 42cJ 135.89

A2. Oochody majątkowe 1D010626CW 5 ?bO :32<')9/
.._--

B. WYDATKI (B1+B2) bEl d4/,b6 25 Bl8 164,li2

BI Wydatki bieżące 44 9C? /o~ /9 i'1 559818.97

B2. Wydatki majątkowe 23 822 145,87 'I 268 345,65

C. NADWYŻKAIDEFICYT (A-B) ·5 354 644,35 2851 296,24

D. FINANSOWANIE (01-02) 5354644,35 1 831 29435

'1. Przychody ogółem 7125252.35 2 625 252,35
L tego: .._---
011 kredyty i pożyczki 4 50Cl000,00 I) 00
w tym: _. ---------_ .._-~
0111 na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art5 ust 1 pkt 2 ustawy o 0.00 C,OD
finansach publicznych

012. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00

013. nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 O,DOwtym, ._--- -----_._._-----------
0131 środki na pokrycie deficytu () (F) 0,00

D14. papiery waltoścl'Jwe
._------_. __ ..-_._---_. __ ._-_.---

wtym l, '«' 0,00

0141 na- realizaclę programow i prOjektów realizowanych z
. .-_ .._-_ .._-_.,-,-~.- ----,.._-----_.-

udziałem środków, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o 0.00 0.00
finansach publicznycr,
015 obligacje jednostek samorządowych oraz związków

..-
komunalnych (l,OO 0,00
wtym: -----0151 na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, () których mowa w art 5 usl.1 pkt 2 ustawy o 0,00 0,00
finansach publicznych .---------------- -- .._---
D16. prywatyzacja majątku Jst Q,Go 0,00

,17 inne źródła - --
wtym: 2625252,35 2625252,35

0171, srodki na pokrycie deficytu 854 644.35 0,00
02. Rozchody ogółem 1 !tu 508,00 193958,00z tego:
D21 spłaty kredytów i pożyczek

-_._._- .._-,.__ .._._--- ------- --
wtym: ':lJUc'."", n13 9:,H,iiO

0211 na realizaCję programów I projekTów I'eallzowanych z
.-- ----------_._._ .._- --_._-,.__ .•._ .._---- _._.- ---,--------- --

udziałem środków, o których mowa wart 5 ust 1 pkt 2 ustawy CJ \);1'1 U.DO
finansach publicznych .-._-------------- _ ....- ---""_.- .._.,._ .._-". -_ .._,--,-". -_._--_.,-- -_. -_._ ..•--_._-- .-._-- ------------_._ .._----_.-
022, pożyczki (udzielone) --...-------- -----.-----·-..~l~l·------~·-------.---;;-==--------------------------------D23. wykup papierów wartoscil'wych
w tym: ----t ._-_.-0231 na realizację programów! 'projektów realizowanych z
udziałem srodków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o .;;l._.____________.__~::0finansach publicznych~- --------_ .. --_._-------_ .....
D24. wykup obligaCji sarmorzadcwych '1; () 00w tym
0241 na iealizacj'eprog,;:HiI2iw ; projektów realizowanych z __ o .-------o-~o-------- -----_.-
udziałem środków, o któlych mowa wart 5 ust /! pkt 2 lJstawy o o,ao
finansach publicznych _.- --025. inne cele 0.00 0,00

1) niepotrzebne skrcsiić
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