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Nazwa , a res Je nostk, sprawoz awczeJ 
Adresat: 

Gmina Regnów 
Regnów 

Rb-NOS 
sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie 

jednostki samorządu terytorialnego 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 

96-232 REGNÓW 

Numer 1dentyfikacy,iy REGON 

750148437 
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 

Nazwa województwa 
1) 

· Nazwa powiatu / związku 

łódzkie 

rawski 

REGNÓW 
1) 

Nazwa gminy I związku 

Wyszczególnienie 

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 

A 1. Dochody bieżące 

A2. Dochody majątkowe 
w tym: 

A21. dochody ze sprzedaży majątku 

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+82) 

B1 . Wydatki bieżące 

ł ""t Wydatki majątkowe 

. 

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

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

D111. ze sprzedaży papierów wartościowycti' 

D12. spłata udzielonych pożyczek 

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 

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

D1 6. inne źródła 

D2. ROZCHODY OGOŁEM 
z tego: 
21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów 

wartościowych 
w tym: 

D211. wykup papierów wartościowych'> 

D22. udzielone pożyczki 

D23. inne cele 
1> niepotrzebne skreślić 

2l wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona 

Alina Szczegulska 

Skarbnik 

2022.02.17 

SYMBOLE 

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. 

10 13 05 2 

Pla n (po zmianach) 

11 828 439,71 

9 782 702,71 

2 045 737,00 

0,00 

11 017 166,87 

9 640 857,87 

1 376 309,00 

81 1 272,84 

141 844,84 

713 782,16 

0,00 

0,00 

0,00 

505 428,38 

16851,38 

0,00 

191 502,40 

0,00 

1525055,00 

175 800,00 

0,00 

0,00 

1349255,00 

BeSTla 193F70418BF54D2F 
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193F70418BF54D2F 

ZWIĄZEKJST TYP ZW. 

Wykonanie 
J 

11182097,49 

9118 291,13 

2 063 806,36 

0,00 

9 914 039,50 

9 076 567,77 

837 471 ,73 

1 268 057,99 

41 723,36 

713 814,48 

0,00 

0,00 

0,00 

505 428,38 

16851 ,38 

0,00 

191 534,72 

0,00 

1 525 055,00 

175 800,00 

0,00 

0,00 

1 349 255,00 

MARIUSZ CHEBA 

Przewoó1iczący Zarzą:lu 

2022.02.17 
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NOS 

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

Wyszczególnienie Plan (pozmianach) 3l 

1 

E. FINANSOWANIE DEFICYTU$) (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) 
z tego: 

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego„ 

E2. kredyty i pożyczki 

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat 
ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 
ustawy o finansach publicznych 

ES. 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 

•> jednostki wypełniają za I, li. Ili i N kwartały 
•1 jednostki wypełniają tylko za r./ kwartały 
5J wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna 
O) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona 

2 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

F. Przychody i rozchody na realizację programów I projektów realizowanych z udziałem środków, 
o kt . h rt 5 t 1 kt 2 t fi h bił h oryc mowa w a us. pl us awyo nansac pu cznyc 

Wyszczeg ólnienie 

F1. PRZYCHODY z ty1ulu 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 wartościowych7> 

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 1> 

7> wykazuje się papiery wartoścoowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona 

BeSTia 

Alina Szczegulska 

Skarbnik 

2022.02.17 

193F7041 BBF5402F 

Plan (po zmianach) 
, 

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Wykonanie •> 
3 

Wykonanie 

' 

MARIUSZ CHE BA 

Przewat,,cz.ący Zarządu 

2022.02.17 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

l 

0,00 ... 
r, 

0,00 

' 
.. .. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Skarbnik 
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