
M1NISTERSTWO FINANS6w, ul Swietokrzyska 12, 00-916 Warszawa
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Rb-NDS KWARTALNESPRAWOZDANIE

Gmina Opor6w O NADWYiCE / DEFICYCI E 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lodzi
Opor6w 25

99-322 OPOR6W jednostki samorzqdu terytorialnego 2A44EAB7B060BCDD

Numer idantyfikacyiny REGON

611015804 zaokresodpocz^k

•lazwa wojew6dztwa J6dzkie

Jazwa powialu / zwia.2ku kutnowski

•lazwa gminy / zwiazku OPOR&W

Wyszczegolnienie

A. DOCHODY (A1+A2)

A1. Dochody bieza,ce

A2. Dochody ma jgtko we

B. WYDATKI (B1+B2)

B1 . Wydatki bieza.ce

B2. Wydatki maja_tkowe

C. NADWY2KA/DEFICYT (A-B)

I 01. Przychody ogolem
I z tego:
F~DlT kredyty i pozyczki

w tym:
D1 1 1 . na realizacje program6w i projektow realizowanych z udzialem
srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

D12. sptata pozyczek udzielonych

D13. nadwyzka z lat ubiegtych
w tym:

D131, na pokrycie deficytu

D14. papiery wartosciowe
w tym
D141 na realizacje programow i projektow realizowanych z udzialem
srodkow, o kt&rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

D15. prywatyzacja maja.tkujst

D16. wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych
w tym;

D161. na pokrycie deficytu

D17. innezr6dta

D2. Rozchody ogdtem
ztego:
D21. sptaty kredyt6w i pozyczek
w tym.
D211. na realizacje. programow i projektow realizowanych z udziatem
srodk6w o ktorych mowa w art 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

D22 pozyczki (udzielone)

D23. wykup papier6w wartosciowych
w tym:
D231. na realizacje. program6w i projektow realizowanych z udziatem
srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

D24. innecele
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Dane uzupeJniaja.ce:

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

Wy szczeg 6 1 n i en ie

z tego:

E1 . sprzedaz papierow wartoSciowych wyemitowanych przez jednostk?
samorza.du lerytorialnego

E2. kredyty i pozyczki

E3. prywatyzacja maj^tku jednostki samorzajdu terytorialnego

E4. nadwyzka budzetu jednostki samorzajdu terytorialnego z lat ubiegiych

E5. wolne Srodki jako nadwyzka Srodkow pienieznych na rachunku
biezapym budzetu jednostki samorzcidu terytorialnego, wynikaja,cych
z rozliczeh wyemitowanych papierow wartoSciowych, kredyt6w i
pozyczek z lat ubiegiych

Plan (pozmianach)
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jednoslkl wypehiiaja. t,i I. II, III i IV kvvartal

jednoslki wypettiiaja. tylko za IV kwartal
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F. Dane uzupetniaja.ce do wyliczenia relacji, o ktorych mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczeg6lnienie

F1. Laczng kwola wylaczen z relacji, o klOre| mowa w art. 243 ust. 1 uslawy o finansach
publicznych w okresie sprawozdawczym
w tynr

F1 1 . kwota wytaczeh, o ktbrych mowa w art. 243 ust. 3 uslawy o finansach publicznych

F12. kwota wyla.czer'i, o kl6rych mowa w art 243 ust. 3a uslawy o finansach publicznych

F13 wykup papierow warto sci owych, splata kredytow i pozyczek zaciqgni^tych na splalg
prze §tych zobowiazan samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowolnej
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne
rynki przed 1 stycznia 2010 r.
F2 Zobowia_zania zwia/ku wspoltworzonogo przez (ednostk^ samorza^du terytoria nego
przypadaja.ee do sptaty w roku budzelowym
F3. Kwota zwia.zana z realizac|a_wydalk6w bieza.cych, o ktbrych mowa w art 242 ustawy o
finansach publicznych
F4. Kwola wydatkdw biezapych ponoszonych na splat? przej^lych zobowiazari
samodzielnego publlcznego zaktadu opioki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach
okreslonyefi w ustawie o dzialalnoici lecznicze
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Wyjasnienia do sprawozdania Rb-NDS
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