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Izba 
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w 

q 
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Numer identyfikacyjny REGON 

291010872 

Nazwa województwa 	 Świętokrzyskie 
Nazwa powiatu" związku 1) 	pińczowski 
Nazwa gminy / związku I) 	ZŁOTA 

SYMBOLE 

WOJ. POW/AT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 

26 08 05 I 	2 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 
2 

A. DOCHODY (A1+A2) 17 471 200,20 4 559 715,65 

Al. Dochody bieżące 15 398 600,20 4 551 697,65 

Al Dochody majątkowe 2 072 60ą00 8018,00 

B. WYDATKI (B1+B2) 20 508 100,20 3 437 019,12 

Bl. Wydatki bieżące 14 891 900,20 3 410 439,12 

B2. Wydatki majątkowe 5 616 200,00 26 580,0C 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -3 036 900,00 1 122 696,53. 
Dt. PRZYCHODY °GOLEM 
z tego: 3 809 135,00 402 205,59 

D11. kredyty i pożyczki 
w tym: 3 809 135,00 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 0,00 

012. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 
D13. nadwyżka z lat ubiegłych 
w tym: 0,00 0,00 

0131. na pokrycie deficytu 0,00 0,00 
14. 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 0,01) 0,00 

15. prywatyzacja majątku jst 000 0,00 
D16. wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych 
w tym: 

0,00 40220559 

D161. na pokrycie deficytu oo) 0,00 

D17. inne źródła 0,00 0,00 

D2. ROZCHODY OGOLENI 
z tego: 772 235,00 45 000,00 

D21. spłaty kredytów i potyczek 
w tym: 772 235,00 45000.00 

D211. 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 0,00 

D22. pożyczki (udzielone) 0.00 ocio 

023, 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 OpC 

024. inne cele 0,00 0,00 

I)  niepotrzebne skreślić 
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Dane uzupełniające: 

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

VVyszczególnienie Plan (po zrnianach)4  Wykonanie J) 
ł 2 

E. FINANSOWANIE DEFICYTtnE1+E2+E3+E4+E5) 
z tego: 3 036 900,00 13,00 

El. sprzedat papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

E2. kredyty i potyczki 3 036 900,00 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 
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 ubleghych 

0,00 0,00 

iednestO *fletnia!), za I. II, itt IV kwentat 
2) 	Jednooki wypełniają tylko za tv kweniał 

kffitelktkie loJkostIO o 'tlenki,  POnotonn lub orkowa różnica miedzy docoadarni a WYdatIlaffiljest ujemna 

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 
I 

F1. Łączna kwota vrylączen z relacji, o której mowa w art. 243 ust 1 ustaw,/ o finansach 
publicznych w okresie sprawozdawczym 
w tym: 

0,00 0,00 

0,00 0,0C F11. involo vrylączen, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 

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

F13. nicup papierów warloScianch, splata kredytów I potyczek zaciągniętych na spłatę 
przejętych zobowiązań samodzielneg0 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 jednoslkę samorządu terytorialnego 
przypadające do spłaty w roku budżetowym 

0,00 0.00 

X 0,00 F3. Kwota związana z rgalizacją wydatków bieżących, o których mowa wart 242 ustawo 
finansach publicznych 
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 

.qpetiiejąlodnosfli tylko za N kwiaty 
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