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KWARTALNA INFORMACJA O WYKONAI\IU BUDZETU
GMII\IY STARY TARG ZAIY KWARTAŁY 2018 R.

Zgodniezart.3T ust.l pkt.l ustawy zdnia2T sierpnia2}l9r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zrrianarrti ) Wójt Gminy Stary' Targ
podaje do publicznej wiadomości kwartalne sprawozdanie Rb.NDS o nadwyzce
/ deficycie za okres od początku roku do dnia 3I.12,20I8r.



Gmina Stary Targ
u|. Gen.Świerczewskiego 20

82-410 STARY TARG

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deflcycie
jednostki samonządu terytońalnego

\dresat:
Regiona|na |zba obrachunkowa w Gdańsku
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170747721 Pzed wypołni3niem pzBeytaó instrukqę

laila województwa pomorskie

'|ała powiatu / zwlązku') sztumskl
.|ałalminy/łiązku!) srARYIARG

SYMBOLE

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM' I zW|ĄzEKJsT I wP zW'

22 1 6 M 2

Wyszczeg ó | n ienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DocHoDY oGoŁEM (A1+A2) 27 327 835,00 25 825 0s0,83

A1. Dochody bieżace 26 944 093.00 25 587 072.23
AZ. uocnooy maJąKoWe
w tym: 383 742.00 237 978.6C

A21 ' dochody ze sprzedaŻy majątku 194 oO0.0C 145 760,71

B. WYDATKI (B't+B2) 29 224 448.0C 27 655 312.'l

81. Wydatki bieżące 26 373 824.0C 24 860 2s4,25

82. Wydatki majątkowe 2 850 624.0C 2795 057,9i

c. WYN|K BUDfETU (nadwyżka+ / deficyt' (A.B) -1 896 613,0C -'t 830 261.3r
c1. RÓżnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżqcymi (A1-B1) 570 269.0( 726 B'.t7,9t

U]. PI(ZYUHgUY 9UULts,M
z teqo:

3 001 613.0( 3002214.4:.

D.l 1 . kredyty' pożyczki' emisja papierÓW wańoŚciowych
w tvm: 3 001 613.0( 2 973 397,00

Dl.11 . ze spzedaży papieróW wańościowyct? 0,0( 0,0c
D12. spłata udzie|onych poŻyczek 0,00 0,0c
D13. nadwyżka z |at ubieg|ych 0,00 0,0c
D14' prywatyzacja majqtku JST 0,00 0,0c
D15. wo|ne Środki' o ktÓrych mowa w art' 217 ust.z pkt 6
ustawY o finansach oublicznvch 0,0c 28 817.43

D16. inne Źródła 0,0c 0,0(
D2. t{UZUl-'|UuY UUUŁEM
z teqo:

1 105 000,0c 1 104 961 .0 €

L,21 ' spłaty Kreoytow I pozyczeK' WyKup pap|erow
wańościowych
w tym:

1 105 000,0c 1 104 961 .0 €

D21 1. wykup papierów wańościowyctf' 0,0c 0,0(

D22' udzie|one pożyczki o,0c 0,0(

D23. inne cele 0,0c 0,0(
') niepotzebne skreś|ić
2) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywa|ność jest ograniczona
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDs (|)

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

3) jgdnostki wypołniają za |' |l' ||| i |V kwańgł
4) jgdnostki wyPgłniająty|ko za |V kwańały
5) wypełniają j9dnostki' w ktÓrych P|anowana |ub wykonana rÓżnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
6) wykazujo się papiery wańoŚciowg z wyjqtkiem tych' których zbywa|ność jest ograniczona

Wyszczeg ó |nienie P lan (pozmianach)3) Wykonanie

E. FINANSOWANTE DEFICYTUU' (E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:

1 896 613.0( 1 830 26't.34

E1. spzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
samozadu teMorialneoo"

0,0( o,0c

E2. kredvtv i oożvczki 1 896 613.0( 1 830 261.34

E3. prywatyzacja majqtku jednostki samoządu terytorialnego 0,0( 0,0c
E4. nadwyżka budżetu jednostki samozqdu teMoria|nego z |at
ubieołvch 0,0c o,0c

E5. wo|ne środki jako nadwyżka Środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budfetu jednostki samoządu terytoriaInego, wynikajqcych
z roz|ieeń wyemitowanych papierów wartościowych' kredytów i
pofyczek z lat ubieglych

0,0c

F. Dane uzupełniające do wyliczenia re|acji, o których mowa w ań.242l 243 ustawy o finansach publlcznych

Wyszczeg ó|n.enie Stan na koniec okresu sprawozdałlczego

F1 . Łączna kwota wyłączeń z re|acji, o której mowa w ar|, 243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tvm:

0,0(

F11 ' kwota wyłączeń' o których mowa w ar|' 243 ust. 3 ustawy o finansach
publicznvch 0,00

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

F1 3. wykup papierów wartościowych' spłata kredytÓw i pożyczek
zaciągniętych na spłatę pęejętych zobowiązań samodzieInego pubIicznego
zakładu opieki zdrowotnei .' 0,0c

Fl4. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na
zaoraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.

0,0c

F2, Zobowiązania związku wspóttwozonego pzez jednostkę samoządu
teMoria|nego pzypadajace do spłaty w roku budżetowym

o,0c

F3' Kwota zuiqzana z rea|izai1ą wydatków bieżących' o których mowa W ań'
242 ustaw o finansach publicznvch') 0,0c

F4. Kwota p|anowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
pzejętych zobowiązań samodzieInego pubIicznego zakładu
opieki zdrowotnej pzekształconeg.o na zasadach okreś|onych
w ustawie o działalności leczniczei-,

0,0c

F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
pzejętych zobowiązań samodzieInego pubIicznego zakładu
opieki zdrowotnej pzekształconeg.g na zasadach określonych
w ustawie o działa|ności |eczniczei'.

0,0c

4 wykauje się w |a|ach2o14-2o'|8
6) wypgłniająjgdnostki ty|ko za |V kwańały
9) wykeuje sięw |atach 2013.2018
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o których mowa w ań. 5 ust. 1 pkt2 ustawy o finansach
Wyszczegó|nienie Plan (po zmianach) Wykonanie

G1. PMYOHODY z tytułu kredytÓw' pożyczek, emisji papierów
wańoŚciowych na realizację programów i projektów rea|izowanych
z udziałem środków, o których mowa w ań. 5 ust.l pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

610 613.0( 583 397.0(

G11. ze spzedaży papierów wańościowych tol 0,00 0,0c

G2. RozcHoDY z tytułu sp|aty kredytów, pożyczek' wykupu papierÓw
wartoŚciowych na rea|izację programóW i projektów rea|izowanych
z udziałem środków, o których mowa w ań. 5 ust.l pkt 2 ustawy
o finansach oublicznvch. w tvm:

0,0c 0,0c

G21. wykup papierów wańościowych 10l 0,01 0,0c

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDs (|l)

G. Pzychody i rozchody na realizację programów i pĘektów reallzowanych z udziałem środkóq

10) wykazu.ie się papigry wańościowg z wyjąikiBm tych, których zbywa|ność jgst ograniczona

H. lnformacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samoządu terytorialnego
podlegających doliczeniu zgodnie zaft.2u ustawy o finansach pubIicznych
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne

wspóttworzące związek''|

MIROSIAWA SKRZYPEK Wies,ław KaŹmi3rski
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jednostki

Nazwa JST
współtwozącej

^iliqzek

Kod GUS JST
współtworządzej

viliąE|ek

Kwoty zobowiąań anłiąku
współtwo|zonego pŻez

danq jednostkę samorządu
terytorialnego,

o których mowa
w ań. 244 ugt. 1

z tego: Kwotia zobowią.'ń
ałĘlku objętych
poĘczeniem Iub

gwarancją przez daną
JST

(ań. 2.|4 ust. 2)

ustalone na
podstawie

ań. 244 ust. 1 pkt 1

ustalone na
podstawie

ań. 244 ust. 1 pkt 2

l1) wypełniają wyłącznie iliązki JsT

skańnik

2019.02.22
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