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BeSTia 

SKARB IR GNILNY 

aworska 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

WÓJT GMINY 
ul. Sienkiewicza 79 

28-425 ZŁOTA 

Rb- NDS 
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 

jednostki samorządu terytorialnego 

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 
2017 

dresal: 

II 

Regionalna 

i 

Izba 

B0321369F563130822 

Obrachunkowa w Kielcach 

Numer identyfikacyjny REGON 

291010872 rze 	wypal 	n 	m 	rze 	yla 	in 	cię 

Nazwa województwa 	 świętokrzyskie 

II  Nazwa powiatu / związku 	 piriczowski 
Nazwa gminy / związku II 	ZŁOTA 

SYMBOLE 

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM ZWIĄZEK JST TYP ZW 

26 08 05 2 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 
; 

A. DOCHODY (A1+A2) 17 969 308,76 8 410 863,41 

At Dochody bieżące 15 704 122,14 8 397 142,41 

A2. Dochody majątkowe 2 265 186,62 13 721,00 

B. WYDATKI (31+132) 21 138 512,69 8 133 867,53 

81. Wydatki bieźące 15 199 140,19 7 155 702,53 

82. Wydatki majątkowe 5 939 372,50 978 165,00 

C. NADVVYkKAJDEFICYT (A-B) -3 169 203,93 276 995,88 
Ol. PRZYCHODY OGÓŁEM 
z tego: 4 021 453,93 402 205,59 

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

012, spłata pożyczek udzielonych 000 0,00 
013. nadwyżka z lat ubiegłych 
w tym: 0,00 0,00 

0131. na pokrycie deficytu 0,00 0,00 
D14. papiery wartościowe 
w tym: 000 0,00 

0141. 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 

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

212 318,93 402 205,59 

0161. na pokrycie deficytu 132 303,93 0,00 

017. inne źródła 0,00 0,130 
02. ROZCHODY OGÓŁEM 
z tego: 852 250,00 85 000,00 

021. spłaty kredytów i pożyczek 
w tym: 852 250,00 85000,00 

0211. 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) om 0,00 

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 usil pkt 2 ustawy o finansach publicznych . 0,00 0,00 

D24, inne cele 0,00 0,00 

" niepotrzebne skreślić 



Dane uzupełniające: 

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 2)  4) Wykonanie 
2 I  

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

3 169 203,93 0,00 

El sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 

E2 kredyty i pożyczki 3 036 900,00 0,00 

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

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 

132 303,93 0,00 

2) jednOatki wypełniają za 1, li, III i IV kwehal 
3) jednostki wypełniają tylko za o/ kwarial 
al 	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 

VVyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 
.2 

F1. Łączna kwota włączeń z relacji, o której mowa w ad. 243 ust I ustawy o finansach 
publicznych w okresie sprawozdawczym 
w tym: 

0,00 0,00 

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

F12 kwota wylączeń, o których mowa wet 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 

0.00 0,00 F2. Zobowiązania związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 
przypadające do spłaty w roku budżetowym 
F3. Kwota związana z vlizacją 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 
określonych w ustawie o działalności leczniczej 

0,00 0,00 

5) 	wypełniają jednostki tylko za IV kwant 

SKARB .), K GMINY 

Al 	i 
worska f 

Alicja 	Jaworska 
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