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82.410 STARY TARG

Rb.NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficyc|e
jednostki samorządu terytoria| nego

za okres od początku roku do dnia 30 czeMca roku

\dresat:
Regionalna |zba obrachunkowa w Gdańsku
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{umer identńkacyjny REGoN

170747721
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2020 Puad wypołnieni9m pzeczytać instrukcję

{aila województwa pomorskle

,|ała powiatu / a,viązku 
l) 

sztumsk|

{ałalminy/łiązku')  sTARyrARG

SYMBOLE

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. I zW|ĄzEK JsT I TYP zW'

22 I A 04

Wyszczegó|nienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DocHoDY oGoŁEM (A1+A2) 35 701 589,5( 20162242.51

A1. Dochody bieżqce 29 219 061,5: 16 299 634.1
AZ. Uocnooy majątKowe
wtvm: 6 482 527.9! 3 862 608.3t

A21' dochody zesprzedafy majątku 250 000,0( 97 710,52

B. WYDATK| oGÓŁEM (B1 +B2) 36 432712.5( 19 506 013.01

81 . Wydatki bieżące 28 587 777.8t '14 571 260.3a

82. Wydatki majątkowe 7 844 934.62 4 934 752.6ę

c. WYN|K BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) -731 123,0C 656 229,5(
U.|. Kozn|ca m|ęqzy oocnooam| o|ezącym|
a wvdatkami bieżacymi (A1.B1) 631 283,6t 1 728 373,75

u] ' Pł{ZYUHUuY UGULEM
z teqo:

3 500 000,0( 2 023 846.14

Dl 1. kredyty, poiyczKr, emrsla paprerow wanoscrowycn
wwm: 3 500 000.0( 'I 500 000,00

D1 1 1 . ze spzedaży papierÓw wadoŚciońryctf, 0,0( 0,00

D12. spłata udzie|onych pożyc,zek 0,0( 0,0(
ul3' nadwyzKa z |at uo|egłycn' pomn|ejszona o n|ewyKonzystane
środki pieniężne' o których mowa w a.|.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicznvch

0,0c 0,0c

D13a' niewykozystane Śro(lki pieniężne' o ktÓrych mowa w aft,217
ust. 2 pkt I ustawv o finansach publicznych 0,00 0,0c

D.l4. prywatyzacja majqtku JST 0,00 0,00
D,|5. wo|ne Środki' o |dÓrych mowa w aft- 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych 0,00 523 846.'t4

D16. inne ŹrÓdła 0,00 0,0c
UZ. I{uZ(JFIiJUY UU(JLEM

z teoo: 2768 877,00 731 886.9 €

uzl. sprary Kreoyrow I pozyczeK, wyKup paprerow
wartościowych
w rym:

2768 877.OO 731 886,9!

D2.| 1. wykup papierów wańościowyclt,' 0,0c 0,0(

D22. udzieIone pożyczki 0,0c 0,0(

D23. inne cele 0,0( 0,0(
l) niepotzebne skreś|ić
2) wykazuje się papiory wartościowe z wyjĘtkism tych, których zbywa|nośó jesl ograniczona

MIRoSŁAWA sKRZYPEK

skańnik

2020.07.22

Przełrcd1ieqFł hrzdu

2WO.O7.22

1 35A0EDEE5ECC999

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygensrowana dnia 2020.08.04

mgr tnz,
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3)

0)

F.

Dane uzupełniajqce do sprawozdania Rb-NDs

jednostki wypołniają za l' ||' ||| i |V kwańały
jednostki wypełniają tylko za |V kwańały
wypełniają isdnostki' w których p|anowana |ub wykonana rÓżnica między dochodami a wydatkami jgst ujgmna
wykazujg się papiory warioŚciowg ? wy'jątkiem |ych, których zbywa|nośó j6st ograniczona

Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,

D wykazuje się papigry wańościowe z wyjqtkiem tych' których zbywa|nośó jest ograniczon8

M|RoSŁAWA SKMYPEK

Skarbnik

2020.07.22

't 35A0EDEE5ECC999

Kopia z dokumsnlu podpisanggo qJektronienia wygenerowana dnia 2020.08.04

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

Wyszczegó|nienie P lan (po zmianach)3) Wykonanie "

E. FINANSoWANIE DEF|oYTUą 1E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)
z tego: 731 123,0( 0,0c

E1' spzedaż papierów wartościowych wyemitowanych pzez jednostkę
samorzadu terytorialneqo-' 0,0( 0,0c

E2. kredyty ipofyezki 731' , t23,0( 0,0c
E3. prywatyzacja majątku jednostki samozqdu terytoria|nego 0,0( 0,0c
E4. nadwyżka budżetu jednostki samoządu terytoria|nego z |at
ubiegłych' pomniejszona o środki okreś|one w aft.217 ust. 2 pkt 8
ustawy o finansach publicznych

0,0( 0,0c

E5' wo|ne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytoriaInego, wynikających
z roz|ic.zeń wyemitowanych papierów wańościowych, kredytów i
pożYczek z |at ubieqłych

0,0( 0,0c

E6. niewykozystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
wyn ikające z roz|iczenia doch odów i wydatków n im i fi nansowanych
związanych ze szczegó|nymi zasadami wykonywania budżetu
okreś|onymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z roz|iczenia
Środków okreś|onych w art. 5 ust. .| pkt 2 ustawy o finansach
publicznych idotacji na rea|izację programu, projektu |ub zadania
finansowaneqo z udziałem tvch Środków

0,0( 0,00

E7' spłaty udzie|onych poŻyc'zek w |atach ubiegłych 0,0( 0,0c

o mowa w ań. 5 ust. 1 2 o finansach
Wyszczeg ó | n ienie Plan (po zmianach) Wykonanie

F1. PMYOHoDY z tytułu kredytów,-pożyczek, emisji papierÓw
wańoŚciowych na rea|izację programów i projektów rea|izowanych z
udziałem środkóq o których mowa w ań' 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych, w tyml

0,0c 0,0c

F11 ' ze spŻedaży papieróW wartościowychD 0,0( 0,0c
F2. RozcHoDY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów
wańościowych na rea|izację programów i projektów rea|izowanych z
udziałem środkóW o których mowa w ań. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych, w tym:

1 306 602.0( 0,0c

F21. wykup papierów wańościowych ?) 0,0( 0,0(
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