azwa I a ·es Jednost I sprawoz awczeJ

Adresat

Rb -NOS
sprawo zdanie o nadwyżce I deficycie
Jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Regnów
Regnów
96-232 REGNÓW
Numer ,dentyfikacyJny REGON

201 8
SYMBOLE

łódzkie

Nazwa wqewodztwa
Na:z:wa powiatu f związku

Łodzi

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku

750148437

'

rawski

REGNÓW

Nazwa gmny I związku

Wyszczególnienie

,

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

10

13

05

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Plan (po zmianach)

Wykonanie

2

3

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

8 028 547.91

4 031 819.27

A 1. Dochody bieżące
A2. Dochody majątkowe
w tym:

8 020 347,91

4 031 819,27

8 200,00

0,00

0,00

0.00

8 . WYDATKI (81+82)

8 210 547.91

3 978 311.46

81 . Wydatki bieżące

7 813 198.41

3 975 251 ,36

A21. dochody ze

82. Wydatki

I""'

Regionalna Izba Obrachunkowa w

sprzedaży majątku

majątkowe

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ I deficyt-) (A-8)
C1 . Różnica m iędzy dochodami bieżącym i
a wydatkami bieżącymi (A1 -81)
D1. PRZYCHODY OGOŁEM
z lego·
D11 . kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:
D111 . ze

sprzedaży

D12.

spłata

D 13.

nadwyżka

397 349,50

3 060 10

-182 000,00

53 507,8 1

207 149,50

56 567,91

393 400,00

220 71 4,61

361 700,00

188 998,04

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

O.OD

31 700,00

31 716,57

papierów wartościowych

udzielonych pożyczek
z lat ubiegłych

0 14. prywatyzacja majątku JST
015. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych
0 16 inne żródla
D2. ROZCHODY OGOŁEM
z tego:
021 . spłaty kredytów i pożyczek wykup papierów

0,00

0,00

211 400,00

105 698.04

wartościowych

211 400,00

105 698 04

wtym

D211. wykup papierów wartościowych'

0,00

0.00

D22. udzielone pożyczki

0,00

0 ,00

D23. inne cele

0,00

0,00

..

niepotrzebne skreshc
1
'

wykazuje się papiery wart0Sc1owe z wyJątk1em tych których zbywalnoSć Jest ograniczona

z t..powazmen,a kterOwn ka Je(fnos1..:1
Krzysztof Rup1ew1cz

Alina Szczegulsk a

Przewodruczacy Zar~u
201B 07 19
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Dane uzupełniające do s prawozda nia Rb-NOS (I)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie
E. FINANSOWANIE DEFICYTU 5'
z tego:

(E1+E2+E3+E4+E5)

E2. kredyty i pożyczki

0,00

0,00

0,00

182 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

E3. prywatyzacja maJątku jednostki samorządu terytorial nego
nadwyżka budżetu

jednostki

samorządu

terytorialnego z lat

ubiegłych

ES. wolne

środki

jako

nadwyżka środków pieniężnych

na rach unku

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyem itowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek

z lat

3

182 000,00

E 1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
1
samorządu terytorialnego•

E4.

Wykonanie ' 1

Plan ( po zmianach)''
z

1

ubiegłych

11dnostk1wypełn1a,ą za I li Ili I IV kwartał
,ednostk, wypeln1aią tylko za IV kwaoaty
s wypeln a,ą j&dnos1k1 w któ<ych planowana lub ,vykona~a rćznica między docho<iam1 a wydatkami Jest u1emna
•• wykazuJe s,ę papiery wartościowe z wy1ątk1em tych ktorych zbywarnośc 1••• ograniczona

,

F. Dane

uzupełniające

do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
.

Wyszczeg ó lnieme

Stan na kon i ec okresu sprawozdawczego

..._,

2

F1 . Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym.

0,00

F11 . kwota wyłączeń , o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach
pubhcznych

0 .00

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

0,00

zacrągniętych

F 13 wykup papierów wartościowych. splata kredytów I pozyczek
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej "

0 ,00

F14 wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyem itowanych na
zagraniczne rynki przed 1 stycznia 201 O r.

0 ,00

F2, Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę
terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym

0,00

samorządu

F3. Kwota związana z rea lizacją wydatków bieżących, o których mowa w art.
242 ustawy o finansach publicznych •·

0 ,00

F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przeksztalconeg9 na zasadach określonych
w ustawie o działalności leczniczej

0,00

FS. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych
w ustawie o działalności leczniczej '

0,00

71

wykazuJe się w latach 2014-2018

•

wypeln aią )8<1nostk1 tylko za rv kw8<1ały

v

wykazvJe się w latach 2013-2016

z upowatn1en1a k1e,ownika J&dnostk,

Alina Szczegu1ska

Krzysztof Ru01ew,cz
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NOS (li)
G. 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
Wy szczegó lnenie

P lan (po zmianach)

Wyko nan,e

2

'

G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek , emisji papierów
wa rtościowych na rea lizację 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

O 00

0,00

0.00

wartościowych

G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów. pożyczek, wykupu papierów
na realizaqę programów i proJektów realizowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, w tym:

0,00

0,00

G21 wykup papierów wartościowych "

0,00

0.00

G 11 . ze

sprzedaży

papierów wartościowych ,o,

101 wykazu,e się papiery wat10Sc1owe z wyJątk!em tych których zbywalnoSC Jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego
podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne
jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek "'
z tego.
Nazwa JST

Kod GUS JST

współtworzącej

wspóltworządzeJ

związek

i,

Kwoty zobowiązań związku
współtworzonego przez
daną Jednostkę samorządu

związek

terytorialnego,
o których mowa
w art. 244 ust 1

ustalone na
podstawie
art 244 ust 1 pkt 1

ustalone na
podstawie
art 244 ust 1 pkt 2

Kwota z.obow,ązań
zw,azku obJętych
poręczeniem lub
gwarancJą przez daną
JST
(art 244 ust 2)

wype1n1aJ'- wyłącznie zw1ązk1 JST

z upoważnienia kierownika Jednostki
Krzysz1or Rup,ew,cz.

Alina Szczegulska

Prze"Noehczący Zarzacu

Skarbn1K

2018 07 19

2018 07 19
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IWyjaśnienia

do sprawozdania Rb-NDS
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