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A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

dłużnicy zagranicznidłużnicy krajfxvi

kwota 
należności 

ogółem 
(kol.3+15)

instytucje 
niekomercype 
działające na 

rzecz
gospodarstw
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sektor
finansów
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pozostałe
krajowe
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inansowe
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do strefy 

euro

Wyszczególnione pozostałe
podmioty

zagraniczne

ogółem
(kol 4+9+10+11 

♦12+13+14)

ogółem 
(kol 16*17)

bank
centralny

przedsiębiorstwa
niefmansoM*

gospodarstwa
domowegrupa III bankigrupa II grupa IVgrupa I

15 171 3 4 5 6 7 8 9 10 11 '2 13 14 162

NI papiery wartościowe (NI 1+N12) o.oc 000 i: ox o Ol) 0 00 0 DC DCC oo:* cocca o.oc coc o.oc 000 o cc

NI 1 krótkoterminowe oa o x o.oo O.OC c.co UDO o cc 0 00 DCC oa . . coc o.ao.oo o.oc

N1.2 długoterminowe 000 oaoa o cc ca •j o.oc ooc o c»: ooc o a o o: o.oo ooc o.a

N2 pożyczki (N2.1+N2.2) o.oo o.cc oa- 0 IM) 0.00 0.00 0.00 OlV oao a o.oo ooc- ccc ■i y
N2.1 krótkoterminowe r. 0.00 ccc 0 00 0.00 coc ODO 0 •>. D00 0 00 o.oco a ooc 0.00 ca :: cc

N2.2 długoterminowe vCC 0.00 0.00 o o: o.oo o.oo o.ao oc 000 occ- 0 OD ; dc o.cc 0 00 o.oc

N3 gotówka i depozyty (N3 1 +N3.2+N3 3) 115 733.24 : : 11S 733 24 - cc- ooc 000 oa ooo ooo o.a115 73? 24 ooc o.a o.oo •do: oa
N3 1 gotówka o.a0 00 000 ox ooo o.oc o 00 ooo o.a o.oo aa o.oo ooooa o.a
N3 2 depozyty na żądanie .. oa 115 733.24 o.a oa ca o 00 oa o.a115 733.24 115 733 24 oa occ o.a o.a oa
N3 3 depozyty terminowe o co o a o.a oa oa oa ooc ca ca o.aoa •j -a o.a o oo

N4 należności wymagalne (N4 1*N4 2) oaoa o a o.a oa o.a ■: x oa oa o.a o a oa : aocc ca o.a
N4 1 z tytułu dostaw towarów i usług o.a o a oa o.a oa oa U'.:.- oa o.aoa ccc o a o.a oa occ o.a

N4 2 pozostałe o co o.a aa o.a ccc oa DCC oa oocoa o.a oa o.a o.cc oa

N5 pozostałe należności (N5 1+N5 2+N5.3) oa o a o a ooo oa o ca o a o a oaoa ooc o.a ox oa
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług o a ca COC o.ao.a ooo o.a oa o.a o.a ca o.a o.a 0 00 o w

■ ■'

N5 2 z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia spoi oa ca o a o.oco.oc oa o a o.a o.a ooc ca o.a o a <!.V ooco.oc

N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej ■o a oa oa ooc. oa oa o.oo o.oo o.a oa oa o.ao.oc o.cc ci a

Skarbnik Gminy WÓJT GMINY
ity Bożena Tokarskail Marian

Marian PartykaBożena Tokarska 2022-02-2315 8686225
kierownik jednostki (jednostki obsługującejjTpWwodniczący zarządugłówny Księgowy */ Skarbnik

* N* dotyczy *pf*M*>zd*rt zbKxczycn sporządzanycn 
podp<4>if# tylko k»«rw»nik jedooslki

rok m-c dziehtelefon

przez RIO W przypadku b*aku gtownepo k»n*gc«vego

Strona 1 z 3B8C366C6C7B0EF25BeSTia
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022 02 23



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

dłużnicykwota 
należności 

ogółem 
(kol 3*8)

podmioły
seklora linansów 

publicznych 
(kol 4-»5*6*7)

Wyszczególnienie
pozostałe
podmioły

grupa I grupa II grupa III grupa IV
1 2 43 65 7 8

B1 należność główna z lylulu udzielonych gwarancji i poręczeń 0.00 o oo0,00 000 0.00 0.00 0.00

B2 odsetki ustawowe od należności głównej z iylułu udzielonych gwarancji i
poręczeń 0.00 0 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00

B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
Iylułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) 0,00 0,000.00 0.00 0.00 0,00 0 00

B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 0.00 0 000.00 0.00 0,000,00 0.00
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

WÓJT GljllN*Skarbnik Gminy
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