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11 nlepotizebne skreSM

o.ooD24. inne cele

O.ooD231. na realizacje programbw i projekt6w realizowanych z udziatem
srodk6w, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

o.oo

o.oo

o.oo

O,ooD23. wykup papier6w wartosciowych

wtym:

0,00D22. pozyczki (udzielone)

0,00

o.oo

0,00D211. na realizacje programdw i projekt^w realizowanych z udziatem
srodkbw. o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

1492 350.111492 350,11D21. sptaty kredytew i pozyczek

wtym:

1492 350,111492 350,11D2. ROZCHODY OGOtEM

z tego:

0,000,00D17. innezrddta

0,002 423 452,11D161. na pokrycie deficytu

2 423 452,112 423 452,11
D16. wolne srodki, o kt6rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych

wtym:

0,000,00D15. prywatyzacja maja.tku jst

0,000,ooD141. na realizacje programow i projektdw realizowanych z udziatem
srodk6w, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

1 342 879,681 342 879,68D14. papiery wartosciowe

wtym:

0,001 209 351,22D131. na pokrycie deficytu

7 470 062,032 701 701,33D13. nadwyzka z lat ubiegfych

wtym:

o.oo0,00D12. sptata pozyczek udzielonych

0,000,00D111. na realizacje program^w i projektbw realizowanych z udziatem srodkbw,

o ktbrych mowa w art.S ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

1 500 000,001 500 OOO.ooD11. kredyty i pozyczki

wtym:

12 736 393,827 968 033,12D1. PRZYCHODY OGOtEM

z tego:

-943 246,34-6 475 683,01C. NADWY2KA/DEFICYT (A-B)

8 998 048,8612 481 574,08B2. Wydatki maja.tkowe

50 266 744,3854 402 029,12B1. Wydatki biezace

59 264 793,2466 883 603,20B.WYDATKI(B1+B2)

3 299 652,005 501 691,40A2. Dochody maja,tkowe

55 021 894,9054 906 228.79A1. Dochody bieza.ce

58 321 546,9060 407 920,19A. DOCHODY (A1+A2)

WykonaniePlan (po zmianach)Wyszczeg6lnienie

TYPZW.ZWIA2EK JSTTYPGM.
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GRODKdWi)

i)
Nazwa wojewodztwa
Nazwa powiatu / zwiazku
Nazwa gminy / zwi^zku

Przed wypetnieniem przeczyta6 instrukqe

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

C8C3E2A350F67276

za okres od pocza.tku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-NDS
sprawozdanle o nadwyice / deficycie

jednostki samorza.du terytorialnego

^urner identyfikacyjny REGON

531412734

Nazwa i adres jednostKi sprawozdawczej

Gmina Grodk6w
ul.Warszawska 29

49-200 GRODK6W
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5)   wypehiaja. ladnostki lylko za IV kwartaly

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan (po zmianach)

F4. Kwota wydatk6w bieza,cych ponoszonych na splatf przejetych zobowia,zart
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekszta^conego na zasadach
okreslonych w ustawie o dzialalnosci leczniczej

F3. Kwota zwiazana z realizacja. wydatkow bieza.cych, o kt6rych mowa w art. 242 ustawy o
finansach publicznych

F2. Zobowi^zania zwiazku wspottworzonego przez jednostk^ samorza.du terytorialnego
przypadaja.ce do splaty w roku budzetowym

F14. wykup obligaqi nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne
rynki przed 1 stycznia 2010 r.

F13. wykup papier6w wartosciowych, sptata kredyt^w i pozyczek zacia.gnietych na sptate
przejetych zobowiazari samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej

F12. kwota wyla.czerf, o kt6rych mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

F11. kwota wyl^czert, o ktbrych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

F1. t^czna kwota wyl^czeri z relacji, o ktbrej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w okresie sprawozdawczym
wtym:

Wyszczeg6lnienie

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

2)jednoslklwypeMaja.nl. II, III IIV kwartal
3)jednostki wypeMaJaJylkoza IV kwartal
4)wypeMaja jednostki. w ktorych planowana lub wykonana roinica miedzy dochodaml a wydatkaml Jest ujemna

0,00

0,00

0,00

943 246,34

0,00

943 246,34

Wykonanie ^'

2 423 452,11

1 209 351,22

0,00

1 500 000,00

1 342 879,68

6475 683,01

Plan (pozmianach)^

E5. wolne srodki jako nadwyzka srodk6w pienieznych na rachunku
bieza.cym budzetu jednostki samorza,du terytorialnego, wynikaj^cych
z rozliczert wyemitowanych papier6w wartosciowych, kredyt6w i
pozyczek z lat ubiegtych

E4. nadwyzka budzetu jednostki samorza.du terytorialnego z lat ubiegtych

E3. prywatyzacja maja.tku jednostki samorza.du terytorialnego

E2. kredyty i pozyczki

E1. sprzedaz papier^w wartosciowych wyemitowanych przez jednostke
samorza.du terytonalnego

E. FINANSOWANIE DEFICYTU4(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:

Wyszczeg6lnienie

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

Dane uzupetniajace:
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Wyja^nienia do sprawozdania Rb-NDS


