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Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Nr X/172/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

a) dochody bieżące, w tym:

DOCHODY OGÓŁEM

w tym:

b) dochody majątkowe, w tym:

Zestawienie wykonania planu dochodów województwa  

(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)

Dział Rozdz. Źródło pochodzenia Paragraf Plan po zmianach Wykonanie
% wykonania

(7:6)

symbol i nazwa działu

symbol i nazwa rozdziału

Plan wg 

uchwały 

budżetowej
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w złotych

Dział Paragraf Wyszczególnienie
Plan wg uchwały 

budżetowej
Plan po zmianach Wykonanie

% wykonania

(7:6)

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Nr X/172/15 

z dnia 29 czerwca 2015 r.

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

6. Obsługa długu JST

II. Wydatki majątkowe, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

   - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych

Razem:

w tym:

I. Wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. Dotacje na zadania bieżące

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

zakup i objęcie akcji i udziałów

 - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

wydatki bieżące:

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

wydatki majątkowe:

dotacje na zadania bieżące:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu JST

Zestawienie wykonania planu wydatków województwa  

(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków)

Rozdział

2.

symbol i nazwa działu

symbol i nazwa rozdziału
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w złotych

Dział Rozdział Paragraf Nazwa
Plan wg uchwały 

budżetowej

Plan po 

zmianach
Wykonanie

% wykonania 

(7:6)
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§

DOCHODY OGÓŁEM

Załącznik Nr 3 do Uchwały Sejmiku Nr X/172/15 

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd 

województwa

I. DOCHODY 

symbol  nazwa działu

nazwa rozdziału 

symbol nazwa rozdziału 

symbol nazwa rozdziału 

symbol
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Świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych

WYDATKI OGÓŁEM

symbol
Nazwa działu

symbol Nazwa rozdziału

symbol
Nazwa działu

symbol Nazwa rozdziału

II. WYDATKI                                                                                                                                                                                                                                                                     w złotych

Dział Rozdział Nazwa Paragraf
Plan po 

zmianach
Wykonanie

Wydatki 

bieżące

z tego:
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budżetowej 

Wydatki 

majątkowe

% 

wykonania

(7:6)

Wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym:

Dotacje na 

zadania 

bieżące


