
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat:

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 

jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w KielcachGmina Baćkowice 
Baćkowice 84

27-552 BAĆKOWICE DDAE3F79F5136681

Numer identyfikacyjny REGON
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 

2021830409815 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLEświętokrzyskie

opatowski

BAĆKOWICE

Nazwa województwa 
Nazwa powiatu / związku

i)
Nazwa gminy / związku

u WOJ POWIAT GMINA ZWIĄZEK JST TYP ZWTYP GM

26 06 01 2

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 33 168 229,07 17 016 063,44

Al. Dochody bieżące 27 963 182,69 14 806 680,03
A2. Dochody majątkowe 
w tym: 2 209 383,415 205 046,38

44 550,00126 666,00A21. dochody ze sprzedaży majątku

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 11 719 548,2738 619 328,43

11 599 819,4027 464 478,21B1. Wydatki bieżące
119 728,8711 154 850,2252. Wydatki majątkowe

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) 5 296 515,17-5 451 099,36
Cl. Różnica między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi (A1-B1) 3 206 860,63498 704,48

D1 PRZYCHODY OGOŁEM 4 316 050,765 689 469,36z tego:
Dl 1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 
w tym:

0,001 373 438,60

Dl 11. ze sprzedaży papierów wartościowych 0,000,00
0,000,00D12. 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

0,000,00

D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 829 629,492 829 629,49

0,000,00Dl4. prywatyzacja majątku JST
Dl 5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych 1 486 421,271 486 401,27

0,000,00Dl6. inne źródła
D2. ROZCHODY OGOŁEM 
z tego:________________ 119 185,00238 370,00

ł21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów 
wartościowych 
w tym:

119 185.00238 370,00

0,00D211. wykup papierów wartościowych21 0,00
0,000,00D22. udzielone pożyczki
0,000,00D23. inne cele

niepotrzebne skreślić

21 wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych których zbywalność |est ograniczona

Skarbnik Gminy
mgr Bożena lekarska

Bożena Tokarska Marian Partyka
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wykonanie 41Plan (pozmianach)3’Wyszczególnienie

E. FINANSOWANIE DEFICYTU5' (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) 
z tego: 5 451 099,36 0,00

El. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego61 0,00 0,00

1 373 438,60 0,00E2. kredyty i pożyczki
0,00 0,00E3. 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

0,000,00

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

1 248 031,27 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

0,002 829 629,49

0,00 0,00E7- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
3) jednostki wypełniają za I, II. III i IV kwartały 
-1' jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
S) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna 
si 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_____________________________

WykonanieWyszczególnienie Plan (po zmianach)

FI. 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:

0,000,00

0,00 0,00F11. ze sprzedaży papierów wartościowych71
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

0.00 0,00F21. wykup papierów wartościowych71
!l wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych. których zbywalność jest ograniczona

Skarbnik Gminy
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Bożena Tokarska Marian Partyka
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

*

Skarbnik Gminy

mpr Boztna Tokarska
Bożena Tokarska Marian Partyka

Skarbnik Przewodniczący Zarządu 
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