INazwa i adres Jednostki sprawozdawczej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

sprawozdanie o nadwyzce/ deficycie
jednostki samorzqdu terytorialnego

73-200 CHOSZCZNO
|Numer identyfikacyjny REGON

70EFD48898C156CF

za okres od poczqtku roku do dnia 30 wrzesnia roku

2018

210967024

Przed wypelnieniem przeczyta6 instrukcj?
SYMBOLE

zachodniopomorskle

Nazwa wojewodztwa

Nazwa powiatu / zwiqzku

lAdresat:

Rb-NDS

ORGAN - G1VHNA Choszczno
ul.Wolnosci 24

1

WOJ.

choszczeftski

GMINA

POWIAT

ri'pGM.

ZWIAZEKJST

Tl'PZW.

CHOSZCZNO

Nazwa gmlny / zwlqzku

Wyszczegolnienie

Plan (pozmianach)

Wykonanie

1

2

3

105092377,12

67 674 587,47

A1. Dochody biezqce

90811 878,97

64317840,99

A2. Dochody majqtkowe
wtym:

14 280 498,1 i

3 356 746,48

A. DOCHODY OG61EM (A1+A2)

A21. dochody ze sprzedazy majqtku

2 932 598,OC

204 838,06

113269187,12

68 560 269,01

B1. Wydatki biezqce

89 834 776,5C

64 504 683,49

B2. Wydatki majqtkowe

23434410,62

4 055 585,52

C. WYNIK BUDZETU (nadwyzka+ / deflcyt-) (A-B)

-8176810,OC

-885681,54

977102,47

-186842,50

11 216000,OC

11 297000,00

11 116000,OC

11 297000,00

o,oc

0,00

B.WYDATKI(B1+B2)

C1. Roznica mi^dzy dochodami biezqcymi

a wydatkami biezqcymi (A1-B1)
D1.PRZYCHODYOGOt.EM
z tego:
D11. kredyty, po^yczki, emisja papier6w wartoSciowych
wtym:
D111. ze sprzedazy papierow wartosciowycff

100000,00

0,00

D13. nadwyzka z lat ubiegtych

o,oc

0,00

D12. sptata udzielonych pozyczek

D14. prywatyzacja majqtku JST

0,OG

0,00

D15. wolne srodki, o kt6rych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych

0,OG

0,00

D16. innezrodta

0,00

0,00

3039190,00

1 252891,99

2939190,00

1 252891,99

D2. ROZCHODY OGOt-EM
z tego:
D21. spiaty kredytow i pozyczek, wykup papierow
wartoSciowych
wtym:
D211. wykup papierow wartoSciowych2'
D22. udzielone pozyczki

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

D23. inne cele
11 nlepolrzebne skre6116
) wykazuje si^ papiery warto§cjowe z wyjqtkiem tych, kt6rych zbywalnoSc jest ograniczona

Agata Bruzgo

tob
ibert Adamczyk

Skarbrtii<K/''K

Przewodniczqcy Zarzqdu

2018.10.19

2018.10.19
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Dane uzupetniajqce do sprawozdania Rb-NDS (I)
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Plan (pozmianach)3'

Wyszczegolnienie

Wykonanie '
3

2

_

E. FINANSOWANIE DEFICYTU6' (E1+E2+E3+E4+E5)

8176810,OC

0,00

o,oc

0,00

8176810,OC

0,00

E3. prywatyzacja majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego

o,oc

0,00

E4. nadwyzka budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat

o,oc

0,00

o,oc

0,00

z tego:
E1. sprzedaz papierow wartosciowych wyemitowanych przez jednostk?
samorzqdu terytorialnego
E2. kredyty i pozyczki

ubieglych
E5. wolne srodki jako nadwyzka Srodkow pieni?znych na rachunku
biezqcym budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych
z rozliczeri wyemitowanych papierowwartosciowych, kredytow i
pozyczek z lat ubieglych
3) j'ednostki wypetniaj'q za J, II, III i IV kwarta{
4) jednostki wypetniajq tylko za IV kwartaty
s) wypelniajq jednostki, w kt6rych planowana iub wykonana roznica mi^dzy dochodami a wydatkami Jest ujemna
6> wykazuje slg papiery wartoSclowe z wyjqlkiem tych, kt6rych zbywalnoS6 jest ogranlczona

F. Dane uzupetniajqce do wyliczenia relacji, o ktorych mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
Stan na koniec okresu sprawozdawczego

Wyszczegolnienie
1

F1. tqczna kwota wytqczert z relacji, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o
flnansach publicznych w okresie sprawozdawczym
wtym:

0,00

F11. kwota wyfqczeri, o ktorych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych

0,00

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

0,00

F13. wykup papier6w wartosciowych, sptata kredytow i pozyczek
zaciqgni^tych na sptat? przej^tych zobowiqzari samodzieinego publicznego
zakfadu opieki zdrowofnej7'

0,00

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

0,00

F2. Zobowiqzania zwiqzku wspoltworzonego przezjednostk? samorzqdu
terytorialnego przypadajqce do sptaty w roku budzetowym

0,00

F3. Kwota zwiqzana z realizacjq wydatkow biezqcych, o ktorych mowa w art.
242 ustawy o flnansach publicznych "

0,00

F4. Kwota planowanych wydatkow biezqcych ponoszonych na sptat^
przej^tych zobowiqzari samodzielnego publicznego zaMadu
opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych
w ustawie o dziatalnosci leczniczej

0,00

F5. Kwota wykonanych wydatkow biezqcych ponoszonych na sptat?
przej^tych zobowiqzari samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztateonego na zasadach okreslonych
w ustawie o dziaialnoSci leczniczej

0,00

T) wykazuje sl? w latach 2014-2018
8) wypelnlajq jednostki tylko za IV kwartaly
8) wykazuje sl? w latach 2013-2018

Robert Adamczyk

AgataBruzgo,

Przewodnicz^cy Zarz^du
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Dane uzupetniajqce do sprawozdania Rb-NDS (II)
G. Przychody i rozchody na realizacj^ programow i projektow realizowanych z udziatem srodkow,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Wykonanie

Plan(pozmianach)

Wyszczegolnienie
G1. PRZYCHODY z tytufu kredytow, pozyczek, emisji papierow
wartosciowych na realizacj? programow i projektow realizowanych
z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, wtym:

0,00

0,00

G11. ze sprzedazy papierow wartosciowych '°>

0,00

0,00

G2. ROZCHODY z tytutu splaty kredytow, pozyczek, wykupu papierow
wartoSciowych na realizacj? programow i projektow realizowanych
z udziafem srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,00

0,00

G21. wykup papierow wartosciowych 1°)

0,00

0,00

") wykazujs si? paplery wartoSclowe z wyjqtklem tych, ktorych zbywalnoSi jest ogranlczona

H. Informacja o kwotach zobowiqzari zwiqzku jednostek samorzqdu terytorialnego
podlegajqcych doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych
przypadajqcych do sptaty w danym roku budzetowym na poszczegolne
jednostki samorzqdu terytorialnego wspottworzqce zwiqzek 1"
z tego:
Nazwa JST

Kod GUS JST

wspoltworzqcej
zwlqzek

wspoltworzqdzej
zwiqzek

Kwota zobowiqzan

Kwoty zobowicjzan zwiqzku
wspoltworzonego przez
danq jednostk? samorzqdu
terytorialnego,
o kt6rych mowa

zwiqzku obj?tych
ustalone na
podstawie
art. 244 ust. 1 pkt 1

ustalone na
podstawie
art. 244 ust. 1 pkt 2

por^czeniem lub
gwarancjq przez danq

JST
(art. 244 ust. 2)

w art. 244 ust. 1
ID wypelniajq wylqcznie zwlqzkl JST

/

Agata Bruzgo

Robert Adamczyk
Przewodniczqcy Zarzqdu
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2018.10.19

2018.10.19 ,y
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WyjaSnlenla do sprawozdania Rb-NDS
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