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Wyszczeg Ó ln ienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A' DocHoDY oGÓŁEM (A1+A2) 31 392 975,0( 10 535 087.97
A1. Dochody bieżące 31 240 975.0( 10 526 521.18
Az. Uocnooy maJąIKowe
w tym: 152 000,0( I 566,79

A2,| . dochody ze sprzedaży majątku 150 000,0( I532,23
B. WYDATK| oGÓŁEM (B1 +B2) 32 078 536,0( 7 725 824,0e
81 . Wydatki bieżące 30 382 866.0( 7 387 251,6ł
82' Wydatki majqtkowe 1 695 670.0( 338 572,4i
c. WYN|K BUDZETU (nadwyżka+ / deficyt.) (A-B) -685 561,0( 2 809 263,91
U1' Kozn|ca m|ęozy docho(lami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1) 858 109.0( 3 139 269,5r
U I .  FKZYUN(JUY UUL 'LEM
z tego: 2 501 530,0( 2 328 766'0ś
D.l1. l(redyty' pożycz|(' emisja papierÓw wańościowych
w tym: 2 501 530.0C 0,0(

D,|11. ze sprzedaży papierów wańościowyctf) 0,0c 0,0(
D12. spłata udzie|onych pofyczek o,0c 0,0c
U]3. nadwyŹKa z lat ubiegłych' pomniejszona o niewykorzystane
Środki pieniężne' o których mowa W aft.217 ust' 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicznvch

0,0( 0,0(

D13a. niewykozystane środki pieniężne, o których mowa W aft' 217
ust. 2 pkt I ustawy o finansach publicznych 0,0c 0,0(

D,|4' prywatyzacja majątku JST 0,0c 0,0(
u15. wolne ŚrodKi' o ktorych mowa w ar|.217 ust' 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych 0,oc 2 328 766,0!

D16' inne Źródła 0,0c 0,0c
Uz' r1'(JLvn(JL)Y UGoŁEM
z tego: 1 81s 969,0C 474 925.7Ą
uzl . sp|aty Kreoytow I poŻyczeK, wyl(up pap|erÓw
wańościowych
wtym:

1 815 969.0C 474 925.74

D21 1. wykup papierów wańościowyclf) o,0c 0,0c
D22. udzie|one pożyczki 0,0c 0,oc
D23. inne cele 0,0c 0,0c

l) niepotrzsbne skrgś|ió
2) wykazuje się papisry wańościowo z wyjątkiem tych, których zbywa|nośĆ jest ograniczona
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Dane uzupetniające do sprawozdania Rb-NDs

3) jednostki wypełniają za |' ||' ||| i |V kwańały
4) jsdnostki wypełniają ty|ko za |V kwartaty
5) lvypełniają jgdnostki, w ktÓrych p|anowana |ub wykonana rÓżnica między dochodami a wydatkami jest ujsmna
6) wykazuje się papiery wańościowe z Wątkiem tych' których zbywa|ność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów reatizowanych z udziałem środkóW

M|RosŁAWA SKRZYPEK Wissław Kaźmierski

Skarbnik

2021.U.22

Prze',łrcd1iezłp]y zArz4u

2021.04.22

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

Wyszczeg ó |n ienie P lan (po zmianach)3) Wykonanie

E. FINANSOWANIE DEFtCYTUU) 1E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)
z teoo:

685 561.0( 0,0c

E1' spzedaż papierów wqńościowych wyemitowanych pzez jednostkę
samozadu teMorialn'eoo" 0,0( 0,0c

E2. kredyty i pożyczki 685 561.0( 0,0c
E3' prywatyzacja majątku jednostki samoząd u terytoria|nego 0,0( 0,0c
E4, nadwyżka budżetu jednostki samoządu terytoria|nego z lat
ubiegłych' pomniejszona o środki okreś|one w ar|.217 ust. 2 pkt 8
ustawy o finansach publicznvch

0,0( 0,0c

E5. wo|ne środki jako nadwyżka Środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytoriaInego, wynikających
z roz|iczeń wyemitowanych papierów wańościowych, kredytów i
oożvczek z |at ubieołvch

o,o( o,oc

E6. niewykozystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
wyn ikające z r oz|iczenia d och odów i wydatków n im i f in a nsowa nych
zwiqzanych ze szczegó|nymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z roz|iczenia
środków okreś|onych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
pub|icznych idotacji na rea|izację programu, projektu |ub zadania
finansowanego z udziałem tych ŚrodkóW

0,0( 0,0c

E7. spłaty udzie|onych poŻyczek w |atach ubiegłych 0,0( o,0c

o mowa w ań. 5 ust. 1 2 o finansach
Wyszczegó|nienie Plan (po zmianach) Wykonanie

F1 . PMYOHoDY z tytułu kredytóq pożyczek, emisji papierów
wańościowych na rea|izację programów i projektów rea|izowanych z
udziałem środków o których mowa W ań. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych, w tym:

0,0c 0,00

F11 ' ze spfedaży papierów wańościowych?) 0,0c 0,0(

F2. RozcHoDY z tytułu spłaty kredytów' pożyczek, wykupu papierów
wartościowych na rea|izację programów i projektów rea|izowanych z
udziałem środkóq o których mowa W ań. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych, w tym:

0,0c 0,0c

F21. wvkuo oaoierów wańościowvch'l 0,0c 0,0c
ł wykauje się papiery wańościwe z wyjątkigm tych, których zbwa|ność jgst ogranieona
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDs
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