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' nlopolrzebne skreSlii
0,00D24. inne cele

O,oo
D231. na realizacje program6w i projektbw realizowanych z udziatem
srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

0,00

0,oo
D23. wykup papieniw wartosciowych
wtym:

0,00D22. pozyczki (udzielone)

0,00

o,oo

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

600 000,001 731 102,00
D21. splaty kredytew i pozyczek

wtym:

600 000,001 731 102,00
D2. ROZCHODY OGOtEM

z tego:

0,000,00D17. innezr6dta
0,002 431 102,00D161. na pokrycie deficytu

2 431 102,002 431 102,00

0,000,00
D16. wolne ^rodki, o ktdrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych

wtym:   

D15. prywatyzacja maja,tku jst

0,000,00
D141. na realizacje program^w i projektdw realizowanych z udziatem
srodkow, o ktorych mowa w art.5 usl.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

O,oo0,00
D14. papiery wartosciowe

wtym:

0,001 470 823,78D131. na pokrycie deficytu

7 869 695,373 201 925,78
D13. nadwyzka z lat ubiegtych

wtym:

0,000,00012. sptata pozyczek udzielonych

o,oo0,00
D111. na realizacje program6w i projektdw realizowanych z udzialem ^rodk6w,

o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

O,oo0,00
D11. kredyty i pozyczki

wtym:

10 300 797,375 633 027,78
D1. PRZYCHODY OGOtEM

z tego:

2 605 732,99-3 901 925,78C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B)
365 387,998 515 719,02B2. Wydatki maja^^owe

12 776 864,7159 871 262,56B1.Wydatkibieza.ce
13142 252,7068 386 981,58B. WYDATKI(B1+B2)

200 392,793 691617,2.A2. Dochody majajkowe
15 547 592,9060 793 438,56A1. Dochodybieza.ce
15 747 985,6964 485 055.8CA. DOCHODY(A1+A2)

J.
WykonaniePlan (po zmianach)Wyszczeg^lnienie

TYPZW.ZWIAZEKJSTTYPGM.

03

GMINA

01

POWIAT

16

WOJ.
SYMBOLEopolskie

brzeskl
GRODKdWi)

i)
Nazwa wojewodztwa
Nazwa powiatu / zwiazku
Nazwa gminy / zwiazku

Przed wypelnieniem przeczytaS instrukcje

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

7770C9D8D009E228

za okres od pocza^^u roku do dnia 31 marca roku 2016

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyzce / deflcycie

Jednostki samorz^du terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON

531412734

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Grodkdw
ul.Warszawska 29

49-200 GRODK6W
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5)   wypetnlaMJednostkl tylko 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 splate przej^tych zobowia.zah
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach
okreslonych w ustawie o dzialalnosci leczniczej

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

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

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

F13. wykup papierow wartosciowych, splata kredyt6w i pozyczek zacia.gnietych na splata
przej^tych zobowia^zah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej

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

F11. kwota wyla.czert, o ktorych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych

F1 t^czna kwola wyla.ozeri z relacji, o ktbrej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w okresie sprawozdawczym
wtym:

Wyszczeg^lnienie

F. Dane uzupetniaja.ce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

2)jadnostk! wypeMaJa. za I. II. Ill IIV kwartal
3)|dnostki wypekiiaj^ tylko za IV kwartal
4  wypelnlaja. jednostkl, w kt6rydi planowana lub wykonana ^^znlca mle^zy dochodaml • wydalkaml Jest ujemna

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,oo

WykonanieJ)

2 431 102,00

1 470 823,78

0,00

0,00

0,00

3 901 925,78

Plan (pozmianach)^

E5. wolne ^rodki jako nadwyzka srodk6w pienieznych na rachunku
biez^cym budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, wynikaja.cych
z rozliczen wyemitowanych papierow wartosciowych, kredytbw i
pozyczek z lat ubieglych

E4. nadwyzka budzetu jednostki samorza,du terytorialnego z lat ubieglych

E3. prywatyzacja maja,tku jednostki samorza.du terytorialnego

E2. kredyty i pozyczki

E1. sprzedaz papier6w wartosciowych wyemitowanych przez jednostke
samorza,du terytorialnego

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

Wyszczeg^lnienie

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

Dane uzupetniaja.ce:
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Wyja^nienia do sprawozdania Rb-NDS


