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Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  Łodzi
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Numer identyfikacyjny REGON

750147768

Nazwa województwa łódzkie
i) .
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D

Nazwa gm iny / zw iązku

je d n o s tk i sam orządu  te ry to r ia ln e g o 4AE40A1C4B3814B5

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

WOJ. POWIAT GMINA

10 05 00

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

TYP GM. ZWIĄZEK JST

0

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) W ykonanie

A. DOCHODY (A1+A2) 66 527 262,00 21 051 024,25

A1. Dochody bieżące 64 755 262,00 21 051 024,25

A2. Dochody majątkowe 1 772 000,00 0,00

B. W YDATKI (B1+B2) 64 881 598,95 17 372 312,29

B1. W ydatki bieżące 61 713 241,79 17 372 312,29

B2. W ydatki majątkowe 3 168 357,16 0,00

C. NADW YŻKA/DEFICYT (A-B) 1 645 663,05 3 678 711,96

D1. P rzychody ogó łem  
z tego:

1 133 037,07 910 564,55

D11. kredyty i pożyczki 
w tym:

638 581,67 0,00

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00

D12. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych 
w tym:

0,00 0,00

D131. na pokrycie deficytu 0,00 0,00

D14. papiery wartościowe 
w tym:

0,00 0,00

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w  art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00

D15. prywatyzacja majątku js t 0,00 0,00

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

494 455,40 910 564,55

D161. na pokrycie deficytu 0,00 0,00

D17. inne źródła 0,00 0,00

D2. R ozchody ogó łem  
z tego:

2 778 700,12 694 675,03

D21. spłaty kredytów i pożyczek 
w  tym:

2 778 700,12 694 675,03

D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00

D22. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00

□23. wykup papierów wartościowych 
w tym:

0,00 0,00

D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00

D24. inne cele 0,00 0,00

1) niepotrzebne skreślić
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Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) W ykonanie ^
1

E. FINANSOW ANIA D E pIĆ W U  (E H -fe Ż + ć i+ k l+ Ś S )4' 
z tego:

0,00 0,00

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego

0,00 0,00

E2. kredyty i pożyczki 0,00 0,00

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00

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

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających 
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych

0,00 0,00

2) jednostki wypełniają za I, II. III i IV kwartał
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

*») wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) W ykonanie

2 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych w okresie sprawozdawczym 
w tym:

0,00 0,00

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

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

F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę 
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne 
rynki przed 1 stycznia 2010 r. 0,00 0,00

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

F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o 
finansach publicznych 0,00 0,00

F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 
określonych w ustawie o działalności leczniczej

0,00 0,00

EWA KOTARSKA-FURMAN
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

EWA KOTARSKA-FURMAN
z upoważnienia kierownika jednostki 

GRAŻYNA WAGNER
Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki/ 

Przewodniczący Zarządu

data data
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