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1 2 3
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

168 237 895,31 133 718 649,33A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

150 398 117,86 120 754 016,79A1. Dochody bieżące

17 839 777,45 12 964 632,54A2. Dochody majątkowe
w tym:

1 201 000,00 2 039 774,17A21. dochody ze sprzedaży majątku

183 730 816,71 120 213 584,81B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

148 595 435,47 106 374 291,26B1. Wydatki bieżące

35 135 381,24 13 839 293,55B2. Wydatki majątkowe

-15 492 921,40 13 505 064,52C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

1 802 682,39 14 379 725,53C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

18 692 921,40 18 480 828,69D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

10 465 157,56 0,00D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:

0,00 0,00D111. ze sprzedaży papierów wartościowych 2)

0,00 0,00D12. spłata udzielonych pożyczek

0,00 0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane 
środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o

 

finansach publicznych

180 811,64 180 811,64D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00D14. prywatyzacja majątku JST

8 046 952,20 18 300 017,05D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych

0,00 0,00D16. inne źródła

3 200 000,00 0,00D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

3 200 000,00 0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów 
wartościowych
w tym:

0,00 0,00D211. wykup papierów wartościowych 2)

0,00 0,00D22. udzielone pożyczki

0,00 0,00D23. inne cele
    niepotrzebne skreślić1)

    wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona2)
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

1 2 3
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie3) 4)

15 492 921,40 0,00E. FINANSOWANIE DEFICYTU     (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) 
z tego:

5)

0,00 0,00E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 6)

10 465 157,56 0,00E2. kredyty i pożyczki
0,00 0,00E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat 
ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8

 

ustawy o finansach publicznych

4 846 952,20 0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych

180 811,64 0,00

E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

 

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia

 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

 

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

 

finansowanego z udziałem tych środków
0,00 0,00E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna5)

wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona6)

1 2 3
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 
wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o

 

finansach publicznych, w tym:
0,00 0,00F11. ze sprzedaży papierów wartościowych 7)

0,00 0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów 
wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o

 

finansach publicznych, w tym:
0,00 0,00F21. wykup papierów wartościowych 7)

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy zwiększenia wykonania dochodów bieżących z uwagi ma mylne księgowania między jednostkami budżetowymi SP 2 i SP 3.

UwagaJST

Uwagi do pozycji

Symbol Wyszczególnienie

A1 Dochody bieżące Korekta dotyczy zwiększenia wykonania dochodów bieżących z uwagi ma mylne księgowania między 
jednostkami budżetowymi SP 2 i SP 3.

D13a
niewykorzystane środki pieniężne, o 
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8

 

ustawy o finansach publicznych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 149 066,64
Prawo ochrony środowiska w kwocie 31 745,00 zł


