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1 2 3
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie

40 328 344,89 39 532 992,74A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

36 840 664,14 36 068 570,25A1. Dochody bieżące

3 487 680,75 3 464 422,49A2. Dochody majątkowe
w tym:

631 718,70 631 610,76A21. dochody ze sprzedaży majątku

45 126 606,09 43 464 381,52B. WYDATKI (B1+B2)

36 731 210,54 35 555 412,94B1. Wydatki bieżące

8 395 395,55 7 908 968,58B2. Wydatki majątkowe

-4 798 261,20 -3 931 388,78C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

109 453,60 513 157,31C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

6 051 193,97 6 275 241,29D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

4 967 811,00 4 967 811,00D11. 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 0,00D13. nadwyżka z lat ubiegłych

0,00 0,00D14. prywatyzacja majątku JST

1 083 382,97 1 307 430,29D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00D16. inne źródła

1 252 932,77 1 252 932,77D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

1 252 932,77 1 252 932,77
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 (I)

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

1 2 3
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie3) 4)

4 798 261,20 3 931 388,78E. FINANSOWANIE DEFICYTU     (E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:

5)

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

3 714 878,23 3 714 878,23E2. kredyty i pożyczki
0,00 0,00E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat 
ubiegłych

1 083 382,97 216 510,55
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

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
Wyszczegó ln ienie Stan  na kon iec okresu sp rawozdawczego

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

11 216,00
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym 
w tym:

11 216,00F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych

0,00F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach 
publicznych

0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek 
zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego

 

zakładu opieki zdrowotnej 7)

0,00F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na 
zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.

0,00F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym

0,00F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 
242 ustawy o finansach publicznych 8)

0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych
w ustawie o działalności leczniczej

9)

0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych
w ustawie o działalności leczniczej

9)

7) wykazuje się w latach 2014-2018
wypełniają jednostki tylko za IV kwartały8)

wykazuje się w latach 2013-20189)
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1 2 3
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie

G. 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

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

1 217 811,00 1 217 811,00
G1. 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 0,00G11. ze sprzedaży papierów wartościowych 10)

775 132,77 775 132,77
G2. ROZCHODY z tytułu splaty 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 0,00G21. wykup papierów wartościowych 10)

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

Nazwa JST
współtworzącej

związek

z tego:

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego
podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne
jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek

Kod GUS JST
współtworządzej

związek

Kwoty zobowiązań związku
współtworzonego przez

daną jednostkę samorządu
terytorialnego,

o których mowa
w art. 244 ust. 1

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 1

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 2

Kwota zobowiązań
związku objętych
poręczeniem lub

gwarancją przez daną
JST

(art. 244 ust. 2)

11)

11) wypełniają wyłącznie związki JST
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W WPF na lata 2018-2034 w pozycji 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 
o których mowa w art. 243 ustawy uwzględniono kwotę 775 132,77 zł, w tym:
- kwota 763 916,77 zł – dotyczy spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary ” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego

 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaciągniętej w 2017 roku. Zwrot środków z UE nastąpił w dniu

 

10.05.2018r. Spłata pożyczki nastąpiła w miesiącu maju 2018 roku. W związku z tym, iż minęło 90 dni od otrzymania refundacji z tych

 

środków w sprawozdaniu Rb-NDS za III i IV kwartał 2018 r. kwota ta nie została uwzględniona w części F.11.
- kwota 11 216,- zł - dotyczy spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji

 

„Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w

 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaciągniętej w 2018 roku. Zwrot środków z UE nastąpił w dniu

 

31.10.2018r. Spłata pożyczki nastąpiła w dniu 31.10.2018r.

W związku z powyższym w części F. dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach

 

publicznych w pozycji F.11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwotę 11 216,- zł,

 

która dotyczy spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi

 

gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu

 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaciągniętej i spłaconej w 2018 roku. 


