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1)

9754F6A3F2CD1563 Korekta nr 1

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

niepotrzebne skreślić1)

BeSTia Strona 1 z 3

Łukasz Dłubacz
z upoważnienia kierownika jednostki

Eugeniusz Zajączkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.25

2014.07.24 2014.07.24

1 2 3

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

109 907 387,44 51 455 433,83A. DOCHODY (A1+A2)

93 955 387,44 46 824 227,58A1. Dochody bieżące

15 952 000,00 4 631 206,25A2. Dochody majątkowe

135 798 315,44 59 769 359,88B. WYDATKI (B1+B2)

87 970 531,44 42 126 255,55B1. Wydatki bieżące

47 827 784,00 17 643 104,33B2. Wydatki majątkowe

-25 890 928,00 -8 313 926,05C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

43 455 928,00 22 703 208,20
D1. Przychody ogółem
 z tego:

20 765 000,00 7 112 885,82
D11. kredyty i pożyczki
 w tym:

9 000 000,00 7 112 885,82
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem  
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

200 000,00 99 393,74D12. spłata pożyczek udzielonych

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

0,00 0,00D131. na pokrycie deficytu

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

0,00 0,00
D141. 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

15 490 928,00 15 490 928,64
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach  
publicznych
w tym:

5 125 928,00 1 201 040,23D161. na pokrycie deficytu

7 000 000,00 0,00D17. inne źródła

17 565 000,00 14 030 000,00
D2. Rozchody ogółem
 z tego:

10 365 000,00 7 000 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
 w tym:

4 900 000,00 4 900 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem  
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

200 000,00 30 000,00D22. pożyczki (udzielone)

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

0,00 0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem  
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

7 000 000,00 7 000 000,00D24. 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)

25 890 928,00 0,00
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:

4)

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

20 765 000,00 0,00E2. kredyty i pożyczki

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

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

5 125 928,00 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

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

5 400 000,00 4 900 000,00
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 4 900 000,00F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

5 400 000,00 0,00F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

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

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

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

0,00 0,00
F3. 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

Wyjaśniamy, że w sprawozdaniu Rb-NDS uwzględniono w poz. F12 planowaną kwotę 5.400.000 zł z tytułu wyłączeń, o których mowa w art. 243  
ust. 3a ustawy o finansach publicznych, gdyż wynika to z obowiązującej na 30.06.2014 r. uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Po dokonaniu ponownej analizy stwierdzono, że kwota ta winna być ujęta w Rb-NDS w pozycji F11, co wiąże się z koniecznością  
wcześniejszego dokonania zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmianę taką planowano dokonać do dnia 30.06.2014 r.  
Jednak w międzyczasie na jaw wyszły nowe okoliczności, a mianowicie takie, że mamy możliwość pozyskania dodatkowego dofinansowania ze  
środków z Unii Europejskiej na realizowany projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”. Zwiększenie  
dofinansowania będzie wiązało się również z koniecznością zaciągnięcia długu na sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją w/w  
projektu. Obecnie przeprowadzane są analizy w zakresie możliwości obsługi długu i najpóźniej w terminie do 30.09.2014 r. w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej ujęte zostaną stosowne zmiany, w tym również dotyczące właściwej klasyfikacji pozycji związanych z wyłączeniami, o  
których mowa w art. 243 ust. 3 i ust. 3a.
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