Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 GNOJNIK

Numer identyfikacyjny REGON

851660683

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

małopolskie

WOJ.

GNOJNIK

1)

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
E4EA4C867BCAB0B3

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2021
brzeski

1)

Adresat:

Rb-NDS
spraw ozdanie o nadw yżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego

12

W yszczeg ó ln ienie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

POWIAT

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

GMINA

02

TYP GM.

05

2

Plan (p o zmian ach)

1

2

A1. Dochody bieżące

W yko n anie

52 308 357,56

3

24 173 993,34
22 372 234,38

9 519 604,00

A21. dochody ze sprzedaży majątku

1 801 758,96

300 000,00

39 426,52

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

59 827 542,02

26 723 608,93

B2. Wydatki majątkowe

17 100 460,54

6 357 140,24

B1. Wydatki bieżące

42 727 081,48

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych

-7 519 184,46

-2 549 615,59

8 680 660,46

9 301 546,87

0,00

0,00

121 156,37

121 156,37

0,00

0,00

5 879 836,36

5 879 836,36

2 679 667,73

3 300 554,14

1 161 476,00

530 738,00

1 071 476,00

530 738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 005 765,69

0,00

2)

D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane
środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicznych
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
D14. prywatyzacja majątku JST

0,00

0,00

D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych
D16. inne źródła

0,00

0,00

D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów
wartościowych
w tym:
D211. wykup papierów wartościowych

20 366 468,69

61 672,08

D12. spłata udzielonych pożyczek

2)

D22. udzielone pożyczki

2)

TYP ZW.

42 788 753,56

A2. Dochody majątkowe
w tym:

1)

ZWIĄZEK JST

0,00

90 000,00

D23. inne cele

niepotrzebne skreślić

0,00

wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
W yszczeg ó ln ienie

E. FINANSOWANIE DEFICYTU
z tego:

5)

Plan (p o zmian ach)

1

(E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)

2

4)

W yko n anie

3)

7 519 184,46

3

0,00

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

0,00

0,00

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego

0,00

0,00

E2. kredyty i pożyczki

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

1 639 348,10

0,00

5 879 836,36

0,00

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

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
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
3)
4)
5)
6)

jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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
W yszczeg ó ln ienie

Plan (p o zmian ach)

1

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:
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych

2

7)

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:
F21. wykup papierów wartościowych
7)

7)

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

Natalia Agata Lamparska-Kukułka

W yko n anie
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Poz. D13a WYKONANIE:
Na wykonanie tej pozycji składają się niewykorzystane środki pieniężne dotyczące:
- nadwyżki dochodów nad wydatkami ze środków RFIL-u (1 nabór): 1 596 165,56 zł
- nadwyżki dochodów nad wydatkami ze środków RFIL-u (2 nabór): 4 000 000,00 zł
- nadwyżki dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na realizację zadań ujętych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 14 646,87 zł
- środków na realizację projektu OZE, pozostające z rozliczenia zaliczki: 979,01 zł.
- środków na realizację projektu Erasmus+ Akcja 2 - Partnerstwa współpracy szkół, pozostające z rozliczenia zaliczki: 100 573,43 zł
- środków na realizację projektu Małopolskie talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Gnojnik: 167 471,49 zł
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