Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Oleszyce
ul.Rynek 1

37-630 OLESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

650900619

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

podkarpackie

WOJ.

OLESZYCE

1)

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
0C98179A259A0BF8

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
lubaczowski

1)

Adresat:

Rb-NDS
spraw ozdanie o nadw yżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego

18

W yszczeg ó ln ienie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

POWIAT

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

GMINA

09

TYP GM.

06

3

Plan (p o zmian ach)

1

2

A1. Dochody bieżące

32 388 746,00

3

B1. Wydatki bieżące

242 839,79
238 178,53

33 716 697,09

9 400 533,97

4 160 162,55

129 400,60

29 556 534,54

B2. Wydatki majątkowe

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych

10 742 375,55
10 499 535,76

467 931,00

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

9 271 133,37

-1 327 951,09

1 341 841,58

2 030 828,79

285 613,09

1 745 215,70

0,00

0,00

0,00

358 480,46

1 228 402,39

0,00

2)

D12. 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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
D14. prywatyzacja majątku JST

0,00

0,00

0,00

285 613,09

285 613,09

0,00

0,00

0,00

D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych
D16. inne źródła

0,00

0,00

D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów
wartościowych
w tym:
2)

D22. udzielone pożyczki

2)

W yko n anie

2 473 731,00

A21. dochody ze sprzedaży majątku

1)

TYP ZW.

29 915 015,00

A2. Dochody majątkowe
w tym:

D211. wykup papierów wartościowych

ZWIĄZEK JST

0,00

702 877,70

585 455,10

702 877,70

585 455,10

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D23. inne cele

niepotrzebne skreślić

0,00

wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Ewa Knap

Jolanta Habało-Zaniewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
W yszczeg ó ln ienie

E. FINANSOWANIE DEFICYTU
z tego:

5)

Plan (p o zmian ach)

1

2

(E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
6)
samorządu terytorialnego

1 327 951,09

E3. 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

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

6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 613,09

0,00

0,00

0,00

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
Plan (p o zmian ach)

1

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:
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych

2

7)

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:
F21. wykup papierów wartościowych
7)

7)

wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Ewa Knap

W yko n anie
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jolanta Habało-Zaniewicz

Skarbnik

Z upoważnienia przewodnicząceg o zarządu

2022.04.21

BeSTia

0,00

0,00

jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

W yszczeg ó ln ienie

0,00

0,00

E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
5)

4)

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

4)

3

1 042 338,00

E2. kredyty i pożyczki

3)

W yko n anie

3)

2022.04.21
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Symbol

D13a

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

Uwagi do pozycji

UwagaJST

180.000,00 Program "Laboratoria Przyszłośći"
47.913,09 Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminny Program o
przeciwdziałaniu narkomanii
57.700,00 Nagroda " Rosnąca odporność" środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Ewa Knap

Jolanta Habało-Zaniewicz

Z upoważnienia przewodnicząceg o zarządu

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

2022.04.21

0C98179A259A0BF8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

Strona 3 z 3

