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Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE 

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

24 00

3B4BCD81DF46DC86

0

42-500 BĘDZIN

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

1)

1)
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Przewodniczący  Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
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z upoważnienia skarbnika					
Joanna Władysława Ziołowicz Arkadiusz Czesław Watoła

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.09

2015.02.20 2015.02.20

1 2 3

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

116 272 449,41 108 586 554,66A. DOCHODY (A1+A2)

106 367 173,41 103 112 499,93A1. Dochody bieżące

9 905 276,00 5 474 054,73A2. Dochody majątkowe

120 777 554,85 115 867 646,55B. WYDATKI (B1+B2)

104 770 349,85 101 152 588,37B1. Wydatki bieżące

16 007 205,00 14 715 058,18B2. Wydatki majątkowe

-4 505 105,44 -7 281 091,89C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

5 507 384,44 5 572 545,85D1. Przychody ogółem
 z tego:

466 553,00 466 506,13D11. kredyty i pożyczki
 w tym:

0,00 0,00D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
250 000,00 250 000,00D12. spłata pożyczek udzielonych

0,00 0,00D13. nadwyżka z lat ubiegłych
 w tym:

0,00 0,00D131. na pokrycie deficytu

0,00 0,00D14. papiery wartościowe
 w tym:

0,00 0,00D141. 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 0,00D15. prywatyzacja majątku jst

4 790 831,44 4 856 039,72
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
 

publicznych
w tym:

4 038 552,44 4 856 039,72D161. na pokrycie deficytu

0,00 0,00D17. inne źródła

970 822,00 970 821,80D2. Rozchody ogółem
 z tego:

970 822,00 970 821,80D21. spłaty kredytów i pożyczek
 w tym:

0,00 0,00D211. 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 0,00D22. pożyczki (udzielone)

0,00 0,00D23. wykup papierów wartościowych
w tym:

0,00 0,00D231. 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 0,00D24. inne cele
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Dane uzupełniające:

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

1 2 3

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie
2) 3)

4 505 105,44 5 322 545,85E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:

4)

0,00 0,00E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
 

samorządu terytorialnego
466 553,00 466 506,13E2. kredyty i pożyczki

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

0,00 0,00E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych

4 038 552,44 4 856 039,72

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

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna4)

1 2 3

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

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

0,00 0,00
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 0,00F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę 
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

0,00 0,00F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne 
rynki przed 1 stycznia 2010 r.

0,00 0,00F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 
przypadające do spłaty w roku budżetowym

0,00 0,00F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o 
finansach publicznych

0,00 0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

 

określonych w ustawie o działalności leczniczej



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody w związku ze zwiększeniem w dniu 30.12.2014r Uchwałą nr 16/14
 

Zarządu Powiatu Będzińskiego planu dochodów o środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości  31 457 zł./pismo Ministra Finansów z dnia

 

10.12.2014/.

W związku z  trudną sytuacją objawiającą się utratą bieżącej płynności finansowej na koniec 2014r. powiat musiał sfinansować  część wydatków

  

z subwencji otrzymanej w roku 2014 a przeznaczonej do wydatkowania w 2015 roku ,co spowodowało wzrost deficytu /bez pokrycia/o wartość 1

 

958 546,04.
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