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WÓJT GMINY 
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Rb-NDS 
sprawozdanie o nadwyżce! deficycie 

jednostki samorządu terytorialnego 

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 
2015 

I 

Adresat 

Regionalna 

11111111111 

Izba 

63200 

Obrachunkowa 

5863052016 

w Kielcach 

1 
Numer identytikacyjny REGON 

291010872 Prz 	wypeln 	em prz czyi 	ru cię 

Nazwa województwa 	 świętokrzyskie 

N3Z3Va powiatu / związku I) 	pleczowski 

Nazwa gminy / związku " 	 ZŁOTA 

SYMBOLE 

WOJ POWIAT GMINA TYP GM ZWIĄZEK ST TYP ZW. 

26 OB 05 2 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 
2 

A. DOCHODY (A1+A2) 13 375 352,27 10 051 569,98 

Al. Dochody bieżące 12 520 960,27 9 651 741,47 

A2. Dochody majątkowe 854 392,00 399 828,51 

B. WYDATKI (61+62) 12 871 352,27 8 798 390,98 

Bl. Wydatki bieżące 11 269 725,27 8 109 541,26 

B2. Wydatki majątkowe 1 601 627,00 688 849,72 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) 504 000,00 1 253 179,0d 

Dl. PRZYCHODY OGOLEM 
z tego: 

85 000.00 85 207,84 

D11. kredyty i pożyczki 
w tym: 000 0,00 

D111. na realizację 
środków, o których 

programów i projektów realizowanych z udziałem 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,0C 

012. splata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 

D13. nadwyżka z lat ubiegłych 
w tym: 000 0,0C 

0131. na pokrycie deficytu 0,00 0,0C 

D14. papiery wartościowe 
w tym: 0,00 0,00 

D141. na realizację 
środków, o których 

programów i projektów realizowanych z udziałem 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 000 

015. prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

0161. na pokrycie deficytu 0,00 0,00 

017. inne źródła 85 000,00 85 207,84 

D2. ROZCHODY OGOŁEM 
z tego: 589 000,00 327 000,00 

21. spłaty kredytów i pożyczek 
w tym: 5890130,0D 327 000,00 

0211, na realizację 
środków, o których 

programów i projektów realizowanych z udziałem 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 000 000 

22. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 

23. wykup papierów wartościowych 
w tym: 0,00 0,00 

0231. na realizację 
środków, o których 

programów i projektów realizowanych z udziałem 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 Q00 

24. inne cele 0,00 0,00 

p niepotrzebne skreślić 
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2 Jaworska 

beja Anna Jaworska 

Skarbnik 
2015.10.21 

Dane uzupełniające: 

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

Wyszczególnienie Plan (po zrnianach)2  Wykonanie 

E. FINANSOWANIE DEFICYTU1E1+E2+E3+E4+E5) 
z tego: 

0.00 0,00 

El. sprzedaż papierów wartościowych wyemItovranych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 

0.00 0,00 

E2. kredyty i potyczki 0,00 o,oc 

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

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0.00 0.00 

ES. 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 

o,00 0,00 

fee1.350d ~ans za I. II, in i w wantra 
31 	hewra] lqySrlaii tytko za iv kwarta 
4) 	~N Jednostki, w których planowana lub antonina różnica mitdry doChOCI•rni • Wydatkami jest  Ujenin• 

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

Wyszczególnienie Plan (00 zmianach) Wykonanie 

( 
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacp, o której mowa w art, 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych w okresie sprawozdawczym 
W tym: 

0,00 0,00 

0,00 0,00 F11, 	 których 	243 	3 	finansach kwota wylączeń, o 	mowa wart. 	ust. 	ustawy o 	putileznych 

F12. kwota wyłączeń, o których mowa wart. 243 ust. 2a ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 

F13. wykup papierów wartościowych sparta kredytów I pożyczek zaciągniętych na spłatę 
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 000 

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

F2. Zobowiązania związku wsprólarorzonepp przez jednostkę samorządu terytorialnego 
playuadające do spłaty w roku budżetowym 000 000 

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

F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spalę przejętych zobowiązań 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 
określonych w ustanie o dzialalności leczniczej 

0,02 0,00 

6) 	wyspiarka jednostki 'Kto za IV banity 

Bestia 	 8320015E6305201B 
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