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1 2 3

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

80 512 979,19 41 627 307,91A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

78 468 195,19 40 701 652,84A1. Dochody bieżące

2 044 784,00 925 655,07
A2. Dochody majątkowe
w tym:

298 600,00 175 834,81A21. dochody ze sprzedaży majątku

86 570 625,50 42 530 689,98B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

77 304 732,50 38 815 889,84B1. Wydatki bieżące

9 265 893,00 3 714 800,14B2. Wydatki majątkowe

-6 057 646,31 -903 382,07C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

1 163 462,69 1 885 763,00
C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

7 351 646,31 5 010 393,04
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

5 328 262,00 2 352 420,87
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:

0,00 0,00D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)

0,00 0,00D12. spłata udzielonych pożyczek

0,00 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

1 369 149,31 1 369 149,31
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217  
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00D14. prywatyzacja majątku JST

654 235,00 1 288 822,86
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o  
finansach publicznych

0,00 0,00D16. inne źródła

1 294 000,00 647 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

1 294 000,00 647 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  
wartościowych
w tym:

0,00 0,00D211. wykup papierów wartościowych2)

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)



61EA88112AFA8E39 Korekta nr 2

Przewodniczący ZarząduSkarbnik

BeSTia Strona 2 z 3

Bożena Sokołowska Paweł Witold Kalinowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.03

2020.08.03 2020.08.03

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

1 2 3

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie3) 4)

6 057 646,31 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)

4 034 262,00 0,00E2. kredyty i pożyczki

0,00 0,00E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego

0,00 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

654 235,00 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

1 369 149,31 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

Wyszczególnienie 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 wartościowych7)

0,00 0,00

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

Korekta nr 1 sprawozdania Rb-NDS za II kwartał 2020 r.:
- w wierszu D1. "Przychody ogółem", po stronie wykonania kwotę 3.311.292,17 zł poprawiono na kwotę 5.016.713,04 zł;
- w wierszu D11. "Kredyty, pożyczki..." po stronie wykonania kwotę 647.000,00 zł poprawiono na kwotę 2.352.420,87 zł.

Korekta nr 2 sprawozdania Rb-NDS za II kwartał 2020 r.:
- w wierszu D15. wolne środki, po stronie wykonania kwotę 1.295.142,86 zł poprawiono na kwotę 1.288.822,86 zł, w związku z tym zmieniła  
się kwota przychodów ogółem z kwoty 5.016.713,04 zł na kwotę 5.010.393,04 zł.


