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

44 480 737,80 13 711 846,65A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

43 613 417,80 13 461 846,65A1. Dochody bieżące

867 320,00 250 000,00A2. Dochody majątkowe
w tym:

550 000,00 0,00A21. dochody ze sprzedaży majątku

46 390 742,22 11 236 575,69B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

43 814 965,22 11 187 235,67B1. Wydatki bieżące

2 575 777,00 49 340,02B2. Wydatki majątkowe

-1 910 004,42 2 475 270,96C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

-201 547,42 2 274 610,98C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

3 137 364,42 2 469 111,89D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

3 003 168,00 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

134 196,42 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

0,00 1 072 483,38D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00D14. prywatyzacja majątku JST

0,00 1 396 628,51D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych

0,00 0,00D16. inne źródła

1 227 360,00 293 840,00D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

1 227 360,00 293 840,00
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
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie3) 4)

1 910 004,42 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)

1 775 808,00 0,00E2. kredyty i pożyczki
0,00 0,00E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego

134 196,42 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

0,00 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

0,00 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
Wyszczegó ln ienie 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)

760 000,00 177 000,00
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

W kolumnie 2 (Plan (po zmianach) przyjęto finansowanie planowanego deficytu nadwyżką z lat ubiegłych. Po zamknięciu ksiąg 
rachunkowych i sporządzeniu Bilansu jst stwierdzono, że Gmina nie posiada nadwyżki lecz wolne srodki, o których mowa w art. 217 ust. 2

 

pkt 6 uofp. Nieprawidłowość skorygowano Uchwałą Nr XXVII/228/21 Rady Gminy Kaźmierz w dniu 12.04.2021r.
W kolumnie 3 (wykonanie)  sprawozdania wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp., wynikajace z Bilansu jst z

 

wyszczególnieniem niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp. (należą do nich: środki z

 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 900 000,00 zł, środkli na program "Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz" - 109 891,42 zł  oraz

 

środki na przeciwdziałalnie alkoholizmowi i narkomanii 62 591,96 zł.). Po stronie planu środki te wrowadzone zostana na posiedzeniu Rady

 

Gminy Kaźmierz w miesiącu maju 2021r.
Nieprawidłość wynikająca z art. 242 uofp. została usunięta uchwałą Nr XXVII/228/21 Rady Gminy na sesji w dniu 12.04.2021r.


