o\wtym:
ktorych
tego: mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

^dresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Grodkow
ul.Warszawska 29
49-200 GRODK6W

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyzce / deficycie
jednostki samorza,du terytorialnego

65B8AA724AC4923B

za okres od pocza. t ku roku do dnia 30 czerwca roku
2016

Numer identyfikacyjny REGON
531412734

Przed wypelnieniem przeczytac instrukq^
SYMBOLE

opolskle

Nazwa wojewodztwa
i
Nazwa powiatu / zwia,zku

WOJ.

brzeski
GRODKdW

Nazwa gminy / zwiazku

POWIAT

GMINA

01

03

ZWIAZEK JST

TYPGM.

Wykonanie

Plan (po zmianach)

Wyszczegolnienie
_L
A. DOCHODY (A1+A2)
A1. Dochody biezace
A2. Dochody maja.tkowe
B. WYDATKI (B1+B2)
B1. Wydatki bieza.ce
B2. Wydatki maja.tkowe

65 397 001J

32 759 848,92

62 500 201,32

32 362 031,21

2 896 800,45

397 817.71

69 298 927,55

30 410 616,59

61 524 118,32

28 936 477,35

7 774 809,23

1 474 139,2^

•3 901 925,78

2 349 232,33

5 633 027,78

10 300 797,37

O.oo

0,00

0,00

0,00

C. NADWYZKA/DEFICYT (A-8)
LD1. PRZYCHODY OGOtEM
H1. kredytyi pozyczki
w tym:na realizacje program6w i projektow realizowanych z udziatem srodk6w,
D111.

0,00

0,00

3 201 925,78

7 869 695,37

1 470 823,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 431 102,00

2 431 102,00

D12. sptata pozyczek udzielonych
D13. nadwyzka z lat ubiegtych
D131. na pokrycie deficytu
D14. papiery wartosciowe
wtym:na realizacje programow i projektow realizowanych z udziatem
D141.
srodkdw, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
D15. prywatyzacja maja.tku jst
D16. wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych
wtym:
D161. na pokrycie defic ytu

TYPZW.

0,00

2 431 102,00

D17. innezrodta
D2. ROZCHODY OGOtEM
z tego:
D21. sptaty kredytow i pozyczek
wtym:
211. na realizacje programdw i projektow realizowanych z udziatem
.rodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

1 731 102,00

1 300 000,00
1 300 000,00

1 731 102,00
0,00

o.oo

0,00

0,00

D22.
d; pozyczki (udzielone)
D23. wykup papierow wartosciowych

O.oo

wtym:
D231. na realizacje programow i projektow realizowanych z udziatem
srodkbw, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00
0,00

0,00
D24. inne cele
" niepotrzebne skreSlit
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Dane uzupe^niaja.ee:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wykonanie

Plan (po zmianach)

Wyszczeg6lnienie
E. FINANSOWANIE DEFICYTIH[E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
E1. sprzedaz papierow warto^ciowych wyemitowanych przez jednostke
samorzs|du terytorialnego
E2. kredyty i pozyczki
E3. prywatyzacja maja,t ku jednostki samorza.du terytorialnego
E4. nadwyzka budzetu jednostki samorza.d u terytorialnego z lat ubiegtych
E5. wolne ^rodki jako nadwyzka rodkow pienieznych na rachunku
bieza. cym budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, wynikajacych
z rozliczen wyemitowanych papierow warto^ciowych, kredytbw i
pozyczek z lat ubieglych

3 901 925,78

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

1 470 823.78

0,00

2 431 102,00

0.00

2)jednostki wypetniajq za I, II. HI i IV kwartat
3)jednostki wypetniaja. tylko za IV kwartat
4)wypetniaja. jednostki. w kt6rych planowana lub wykonana roinica mi^dzy dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupetniaja^ee do wyliczenia relacji, o ktdrych mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
B

Wykonanie

Plan (po zmianach)

Wyszczeg6lnienie

7
F1. t^czna kwota wyl^czen z relacji, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w okresie sprawozdawczym
wtym:
F11 kwota wyla.cze^^, o ktorych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
F12. kwota wyl^czen, o ktorych mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych
F13. wykup papierow wartosciowych, splata kredytow i pozyczek zacia.gnietych na splate
przej^tych zobowi^zah samodzielnego public^nego zaktadu opieki zdrowotnej
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne
rynki przed 1 stycznia 2010 r.
F2. Zobowia.zania zwia.zku wspdltworzonego przez jednostk^ samorza.du terytorialnego
przypadaja.ee do splaty w roku budzelowym
F3. Kwota zwiazana z r^alizacja, wydatkow bieza.cych, o ktorych mowa w art. 242 ustawy o
finansach publicznych
F4. Kwota wydatk6w bieza.cych ponoszonych na splat^ przejetych zobowia,zan
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach
okreslonych w ustawie o dzialalnosci leczniczej

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

o.oo

o.oo

o.oo

0,00

0,00
o.oo

X

o.oo

0,00

wypetniaja. jednostki tylko za IV kwartaty
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Wyjasnienia do sprawozdania Rb-NDS

z upowaznienia kierownika jednostki
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