
Nazwa i adres jednostki fAodresat: 

Urząd Gminy i Miasta Drzewica 
Rb-NDS Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 

sprawozdanie o nadwyżce l deficycie 
ui.Staszica 22 jednostki samorządu terytorialnego 

26-340 DRZEWICA 

-l~lli~fl--!Numer identyfikacyjny REGON 

670224108 
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 

'''" 1 przeczytać instrukcję 

Nazwa województwa łódzkie SYMBOLE 

Nazwa powiatu l związku 11 
opoczyński WOJ. l POWIAT l GMINA TYPGM. l ZWIĄZEKJST l TYPZW. 

Nazwa gminy l związku 
1) 

DRZEWICA 10 l 07 l 02 3 l l 
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

A. DOCHODY (A1+A2) 42 502 390,8E 42 353 441,10 

A 1. Dochody bieżące 41 649 072,2E 41 626 527,81 

A2. Dochody majątkowe 853 318,6 726 913,29 

B. WYDATKI (B1+B2) 46 446 895,8E 42 326 371,5~ 

B1. Wydatki bieżące 39 489 353,8E 36 800 256,86 

B2. Wydatki majątkowe 6 957 542,0( 5 526 114,67 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -3 944 505,0( 27 069,57 

( 
D1. PRZYCHODY OGOŁEM 4 980 505,0( 7 158 204,8€ z tego: 
D11. kredyty i pożyczki o,oc o,oc w tym: 
D111 . na realizację programów i projektów realizowanych z udzialem środków, 

O,OC O,OC 
o których mowa w ar!. S ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

D12. spłata pożyczek udzielonych o.oc 0,00 

D13. nadwyżka z lat ubiegłych 2 784 204,8€ 2 784 204,86 
w tym: 

D131. na pokrycie deficy1u 1 748 204,8€ o,oc 

D14. papiery wartościowe 
O,OC 0,00 w tym: 

D141 . na realizację programów i projektów realizowanych z udzialem 
O,OC 0,00 

środków, o których mowa w ar!. S ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

D15. prywatyzacja majątku jst O,OC 0,00 

D16. wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych 2 196 300,14 4 374 000,00 
w tym: 

D161 . na pokrycie deficy1u 2196 300,14 0,00 

D17. inne źródła 0,00 0,00 

D2. ROZCHODY OGOŁEM 1 036 000,00 1 036 000,00 z tego: 
D21 . spłaty kredy1ów i pożyczek 1 036 000,00 1 036 ooo,oc w tym: 
D211 . na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 0,00 0,00 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ( 
D22. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 

D23. wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 w tym: 
D231 . na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 0,00 0,00 
środków, o których mowa w ar!. S ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

D24. inne cele 0,00 0,00 

l) niepotrzebne skreślić 
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Dane uzupełniające: 

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 'l Wykonanie •J 

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

3 944 505,00 O, OC 

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 0,00 O,OC 
samorządu tery1orialnego 

E2. kredyty i pożyczki 0,00 O,OC 

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu tery1orialnego 0,00 o,oc 

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu tery1orialnego z lat ubieglych 1 748 204,86 O,OC 

ES. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu jednostki samorządu tery1orialnego, wynikających 2 196 300,14 O,OC 
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek z lat ubieglych 

2) jednostki wypełniają za l, 11, III i IV kwartał 

J) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna 

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa wart. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych 

Wyszczególnienie Plan {po zmianach) 

F1. Łączna kwota wylączeń z relacji, o której mowa w art. 243 u s l. 1 ustawy o finansach 
publicznych w okresie sprawozdawczym 
w tym: 

F11 . kwota wyłączeń, o których mowa wart. 243 usl. 3 ustawy o finansach publicznych 

F12. kwola wyłączeń, o których mowa wart. 243 usl. 3a ustawy o finansach publicznych 

F13. wykup papierów wartościowych, splala kredytów i pożyczek zaciągniętych na splatę 
przejęłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowolnej 

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne 
rynki przed 1 stycznia 201 O r. 

F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 
przypadające do s piaty w roku budżetowym 

F3. Kwota związana z rąalizacją wydalków bieżących, o których mowa wart. 242 uslawy o 
finansach publicznych 

X 

F4. Kwota wydalków bieżących ponoszonych na splatę przejętych zobowiązań 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 
określonych w u s lawie o działalności leczniczej 

S) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały 
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. l l Wyjośnlenlo do •••~•,don lo Rb-NDS 
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Skarbnik 
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