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WOJ. POWIAT GMINA TYP GM ZWV3ZEK JST TYP ZW 

26 08 05 2 

Wyszczególnienie Plan (pozmianach) Wykonanie 
1 2 

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 20 316 970,03 5 639 246,08 

Al. Dochody bieżące 19 511 153,03 5 422 704,45 

A2. Dochody majątkowe 
w tym: 

805 817,00 216 541,63 

A21, dochody ze sprzedaży majątku 88 000,00 0,00 

B. WYDATKI OGÓŁEM (61+82) 20 020 959,10 3 813 059,57 

61. Wydatki bieżące 18 475 474,10 3 813 059,57 

82. Wydatki majątkowe i 1 545 485,00 0,00 

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt-) (A-B) 296 010,93 1 826 186,51 

Cl. Różnica między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi (A1-81) 

1 035 678,93 1 609 644,88 

D1. PRZYCHODY °GOŁEM 
z tego: 

328 329,07 1 128 329,07 

D11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 
w tym: 200 000,00 0,00 

0111. ze sprzedaży papierów wartościowy& 0,00 0,00 

spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 

nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane 
środki pieniężne, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 
finansach publicznych 

0,00 0,00 

D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa wart. 217 
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 

128 329,07 1 128 329,07 

prywatyzacja majątku JST 0,00 0,00 

wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych 

0,00 0,00 

inne źródła 0,00 0,00 

02. ROZCHODY OGÓŁEM 
z lego: 

624 340,00 158 085,00 

spłaty kredytów i potyczek, wykup papierów 
wartościowych 
w tym: 

624 340,00 158 085,00 

D211 	kup papierów wartościowychz 0,00 0,00 

udzielone pożyczki 0,00 0,00 

023. inne cele 0,00 0,00 

ii niepotrzebno skreślił  

Z w/kszule Się  papiery wartościowo z vryjątkiem tych. których zbywalność  jest ograniczona 
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Dane uzupełniające do sprawozdania RO-NDS 

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach)" Wykonanie 4)  
1 3 3 

E. FINANSOWANIE DEFICYTU') 	(El +E2+E3+E4+E5+E6+E7) 
z tego: 

0,00 0,00 ' 

El. sprzedaż  papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę  
samorządu terytorialnego')  

0,00 0,00 

kredyty i potyczki 0,00 0,00 

prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat 
ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 
ustawy o finansach publicznych 

0,00 0,00 

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających 
z rozliczeń  wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i 
potyczek z lat ubieglych 

0,00 0,00 

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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych i dotacji na realizację  programu, projektu lub zadania - 
finansowanego z udziałem tych środków 

0,00 

• 

0,00 

spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 0,00 0,00 

s 	jednostki vrypelniają  za I, II, III i IV kwartały 
jednostki wypełniają  tylko za N kwartały 
yrypelniają  jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna 

s wykazuje się  papiery wartościowo z wyjątkiem tych, których zbywalność  jest ograniczona 

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 
1 

PRZYCHODY z tytułu kredytów, potyczek, 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 0,00 

F11. ze sprzedaży papierów wartościowych), 0,00 0,00 

ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów - 
wartościowych na realizację  programów i projektów realizowanych z 
udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
finansach publicznych, w tym: 

0,00 0,00 

F21. wytup papierów wartościowych') 0,00 0,00 

.0  wykazuje się  papiery wartościowo z wyjątkiem tych, których zbywalność  jest ograniczona 
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NOS 

SKARBNIK GMINY 

rrikakM .  Pat,97&zak  
Ska nik 

2021 04 23 

nosiie 	 200C529976A43F0E Korekta nr 1 

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23 


	00000001
	00000002
	00000003

