|Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

lAdresat:

Rb-NDS

ORGAN - GMINA Choszczno
ul.Wolnosci 24

Reglonalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

sprawozdanie o nadwyzce / deficycie
jednostki samorzqdu terytorialnego

73-200 CHOSZCZNO
INumer idenlyfikacyjny REGON

44FC78959B64222F

za okres od poczqtku roku do dma 30 czerwca roku

2018

210967024

Przed wypelnieniem przeczyta6 instrukcj?
SYMBOLE

Nazwa woj'8w6dztwa

zachodnlopomorskle

Nazwa powiatu / zwiqzku

choszczenski

WOJ.

POWIAT

GMINA

CHOSZCZNO

32

02

02

Nazwa gminy / zwiqzku

t)

TYPGM.

Plan (pozmianach)

Wyszczeg61nienie
J-

ZWIAZEKJST

Wykonanie

2_

A. DOCHODY OG61-EM (A1+A2)

ri'pzw.

_3_

102239749,07

44818839,07

A1. Dochody biezqce

89 570 574,5-1

43606421,98

A2. Dochody majqtkowe
wtym:

12669174,5;

1 212417,09

1 154000.0C

151 264,34

109116559,07

46 601 459,49

81. Wydatki biezqce

88 768 702,2i

45 204 948,86

B2. Wydatki majejtkowe

20 347 856,82

1 396510,63

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

-6876810,OC

-1 782 620,42

801 872,2£

-1 598 526,88

9916000,OC

11 400000,00

9 816 OOO.OC

11 400000,00

o,oc

0,00

A21. dochodyze sprzedazy maj^tku

B.WYDATKI(B1+B2)

C1. R6tnica mi^dzy dochodami biez^cymi

a wydatkami biezqcymi (A1-B1)
D1. PRZYCHODY OGOtEM
z tego:
D11. kredyty, pozyczki, emisja papier6w wartosciowych
wtym:
D111. ze sprzedazy papier6w wartosciowycff

100000,OC

0,00

D13. nadwy^ka z lat ubiegtych

o,oc

0,00

D12. splata udzielonych pozyczek

D14. prywatyzacja majqtku JST

o,oc

0,00

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

o,oc

0,00

D16. inne zr6d)a

o,oc

0,00

3039190,00

768 594,66

2939190,00

768 594,66

D2.ROZCHODYOGOtLEM
z tego:
D21. sptaty kredyt6w i pozyczek, wykup papier6w
wartosciowych
wtym:
D211. wykup papier6w wartoSciowych21
D22. udzielone pozyczki

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,001

D23. inne cele
1) niepotrzebne skre^lid
2} wykazuje si$ papiery wartoSciowe z wyjqtkiem tych, kt6rych zbywatno66 jest ograniczona
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Dane uzupelniajqce do sprawozdania Rb-NDS (I)
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Plan (pozmianach)3'

Wyszczegolnienie
1

Wykonanie

2

E. FINANSOWANIE DEFICYTU5' (E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:

3

6876810,OC

0,00

o,oc

0,00

6876810,OC

0,00

o,oc

0,00

o,oc

0,00

o,oc

0,00

E1. sprzedaz papier6w wartoSciowych wyemitowanych przez jednostk?
samorzqdu terytorialnego6'
E2. kredyty i pozyczki
E3. prywatyzacja majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego
E4. nadwyzka budtetu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat

ubiegtych

E5. wolne Srodkijako nadwy^ka srodk6w pieni^znych na rachunku
biezqcym budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych
z rozliczeri wyemitowanych papierow wartosciowych, kredytow i
pozyczek z lat ubieglych
3) jednostkl wypefniajq za I, 11, III I IVkwartat
i) jednostki wypelniajq tylko za IV kwartaly
5) wypetniajq Jednostkl, w ktorych planowana lub wykonana r6znica ml^dzy dochodami a wydatkami jest ujemna
a) wykazuje sig papleiy wartoSciowe z wyjqtklem tych, kt6rych zbywalnosc jest ogranlczona

F. Dane uzupetniajqce do wyliczenia relacji, o ktorych mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
Wyszczeg61nienie

Stan nakoniecokresusprawozdawczego

J.

F1. tqczna kwota wytqczeri z relacji, o kt6rej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
wtym:

0,00

F11. kwota wytqczeri, o kt6rych mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych

0,00

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

0,00

F13. wykup papier6wwarto^ciowych, sptata kredyt6w i pozyczek
zaciqgni^tych na splat^ przej^tych zobowiqzari samodzielnego publicznego
zakladu opieki zdrowotnej

0,00

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

0,00

F2. Zobowiqzania zwiqzku wsp6ftworzonego przez jednostk^ samorzqdu
terytorialnego przypadaj^ce do sptaty w roku budzetowym

0,00

F3. Kwota zwiqzana z realizacjq wydatk6w biezqcych, o kt6rych mowa w art.
242 ustawy o finansach publicznych "

0,00

F4. Kwota planowanych wydatkow biezqcych ponoszonych na splat?
przej^tych zobowiqzari samodzielnego publicznego zakladu
opieki zdrowotnej przeksztatoonego na zasadach okreslonych
w ustawie o dzialalnoSci leczniczej

0,00

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

0,00

7) wykazuj'e si? w latach 2014-2018
a) wypelniajq jednostkj tylko za IV Rwartaty
6) wykazuje slg w latach 2013-2018
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Przewodniczqcy Zarzqdu

Skarbf

2018S0|<(A

•' li' 2018.09.10

u

44FC78959B64222F Korekta nr 1
Kopia z dokumentu podpjsanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.10

Strona 2 z 4

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
Wyszczegolnienie

Plan (pozmianach)

Wykonanie

3,

_2_

_3_

G1. PRZYCHODY z tytulu kredyt6w, pozyczek, emisji papier6w
wartosciowych na realizacj? program6w i projekt6w realizowanych
z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publlcznych, w tym:

0,00

0,00

G11. ze sprzedazy papier6w warto6ciowych 10>

0,00

0,00

G2. ROZCHODY z tytulu splaty kredytow, pozyczek, wykupu papier6w
wartosciowych na realizacj? programow i projektow realizowanych
z udziafem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,00

0,00

G21. wykup papier6w wartosciowych '°)

0,00

0,00

t0^ wykazuje st? papiery warto^ciowe z wyjqtkiem tych, kt6rych zbywalno§c jest ograniczona

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 wspoltworzqce zwiqzek 1"
z tego:
Nazwa JST

Kod GUS JST

wspoltworzqcej
zwiqzek

wspoltworzqdzej
zwiqzek

Kwota zobowi^zart

Kwoty zobowiqzari zwiqzku

zwiqzku obj?tych

wspoltworzonego przez
danq jednostk? samoizqdu
terytorialnego,
o kt6rych mowa

ustalone na
podstawie
art. 244 ust. 1 pkt 1

w art. 244 ust. 1

ustalone na
podstawie
art. 244 ust. 1 pkt 2

por?czeniem lub
gwarancjq przez danq

JST
(art. 244 ust. 2)

") wypelniajq wylqcznle zwiqzki JST

tot
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WyjaSnienla do sprawozdania Rb-NDS

Uwagl do pozycji
Symbol

UwagaJST

Wyszczeg61nienle

D12

splata udzielonych pozyczek

022

udzlelone pozyczkl

Korekta dotyczy zmiany w poz. PLAN D11 orazPLAN DT2Z-uwagHTa pierwotnie uj?cie kwoty 100 000,00 zl w
poz. D11, a winna by6 w D12. tqcznie przychody og6tem nie ulegajq zmianie.
Korekta dotyczy zmiany w poz. PLAN D21 oraz PLAN D22 z uwagi na pierwotnle uj?cie kwoty 100 000,00 zl w
poz. D21, a winna by6 w D22. tqcznie rozchody ogotem nie ulegajq zmianie.
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