
Wójt Gminy Łączna
ul.Kamionki 60

26-140 ŁĄCZNA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

290567124

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 

3238FF51DD59F9F9

Przed wypełn ien iem  przeczytać instrukcję

Nazwa województwa św ię to k rzysk ie SYMBOLE

n
Nazwa pow iatu / zw iązku ska rżysk i W OJ PO W IAT GMINA TYP GM ZW IĄ ZE K  JST TYP ZW

i/
Nazwa gm iny / związku ŁĄCZNA 26 10 03 2

Wyszczególnienie Plan (pozm ianach) Wykonanie

i ...................................i , __________ 3

A DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 28 000 215,00 6 913 057.63

A1 Dochody bieżące 23 785 812 00 6 723 941,95

A2. Dochody majątkowe 
w tym:

4 214 403,00 189 115,68

A21. dochody ze sprzedaży majątku 500 000.00 0,00

B WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 28 440 215,00 5 873 414.14

B1. Wydatki bieżące 22 988 017,00 5 866 772,14

B2. Wydatki majątkowe 5 452 198,00 6 642,00

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka* / deficyt-) (A-B) -440 000,00 1 039 643,49

C1. Różnica między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

797 795,00 857 169,81

D1 PRZYCHODY OGOŁEM 
z tego

1 530 000.00 230 000,00

D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 
w tym:

1 300 000,00 0,00

D111. ze sprzedaży papierów wartościowych' 0,00 0,00

D12, 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

0,00 0.00

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

0.00 0,00

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

230 000,00 230 000,00

D16. inne źródła 0,00 0,00

D2 ROZCHODY OGOŁEM 
z tego:

1 090 000,00 298 000,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów 
wartościowych 
w tym:

1 090 000.00 298 000,00

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

D22. udzielone pożyczki 0,00 0,00

D23. inne cele 0,00 0,00

11 n iepotrzebne skreślić

21 wykazuje s>ę papiery wartościowe z wyjątkiem  tych, k tórych zbyw alność 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

Wyszczególnienie Plan (pozm ianach)31 Wykonanie 4>
2 3

E FINANSOWANIE DEFICYTU5' (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) 
z tego.

440 000.00 0,00

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego

0,00 0,00

E2. kredyty i pożyczki 440 000,00 0,00

E3. 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

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

0,00 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 0.00

E7 spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 0,00 0.00
5) jednostki wypełn ia ją za I. II, III i IV kwartały 

«) jednostki wypełn ia ją tylko za  IV kwartały

si wypełn ia ją jednostk i, w  k tórych p lanow ana lu b  wykonana różn ica  m iędzy dochodam i a wydatkam i jest ujemna 

«< wykazuje się pap iery w artościowe z  wyjątk iem  tych k tó rych  zbyw alność 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_________________________

Wyszczególnienie Plan (pozm ianach) Wykonanie
?

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 0,00

F11. ze sprzedaży papierów wartościowych^ 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 0,00

F21. wykup papierów wartościowych n 0,00 0,00

wykazuje się pap iery w artościowe z  w yjątk iem  tych k tó rych  zbyw alność jest ograniczona
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

BeSTia
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