
 

 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubicz za IV kwartały 2019 r. 

 
(na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.) 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 2 3 

A. DOCHODY (A1+A2) 106 510 770,00 106 331 912,64 

A1. Dochody bieżące 98 916 964,00 100 195 585,68 

A2. Dochody majątkowe 7 593 806,00 6 136 326,96 

A21. dochody ze sprzedaży majątku 676 000,00 661 245,51 

B. WYDATKI (B1+B2) 111 930 205,00 106 611 138,31 

B1. Wydatki bieżące 92 594 968,00 89 183 084,59 

B2. Wydatki majątkowe 19 335 237,00 17 428 053,72 

C.WYNIK BUDŻETU (nadywżka +/deficyt-)  (A-B) -5 419 435,00 -279 225,67 

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) 6 321 996,00 11 012 501,09 

D1. Przychody ogółem z tego: 22 974 994,00 22 974 994,13 

D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 18 664 559,00 18 664 559,00 

D111.ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 0,00 

D12. spłaty pożyczek udzielonych 0,00 0,00 

D13. nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 

D14. prywatyzacja majątku JST 0,00 0,00 

D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 4 310 435,00 4 310 435,13 

D15. prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 

D16. inne źródła 0,00 0,00 

D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 17 555 559,00 17 555 559,00  

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym: 17 485 559,00 17 485 559,00 

D211. wykup papierów wartościowych  0,00 0,00 

D22. udzielone pożyczki 70 000,00 70 000,00 

D23. inne cele 0,00 0,00 



 
Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS 

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

 

 

 

 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 3) Wykonanie 4) 

1 2 3 

E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 5 419 435,00 279 225,67 

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 

E2. kredyty i pożyczki 1 179 000,00 279 225,67 

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

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat 

ubiegłych 
0,00 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 

4 240 435,00 0,00 

  3)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały 

  4)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały 

  5)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna 

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



   7) wykazuje się w latach 2014-2018 
   8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały 
   9) wykazuje się w latach 2013-2018 
 
 
\ 
 
 
 

   G. 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 

 
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 2 3 

G.1 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: 

0,00 0,00 

G11. Ze sprzedaży papierów wartościowych 10) 0,00 0,00 

G2. 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: 

 

412 000,00 

     

412 000,00 

G21. Wykup papierów wartościowych 10) 0,00 0,00 

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

 

 

 

 

 

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych 
 

Wyszczególnienie Stan na koniec okresu 

sprawozdawczego 

1 2 

F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: 
94 696,62 

F11. F.11 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych 

94 696,62 

F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach 

publicznych 

0,00 

F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych 

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej 7) 

0,00 

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na 

zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. 

0,00 

F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym 

0,00 

F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 

ustawy o finansach publicznych 8) 

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 9) 

0,00 

F5. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 

zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej 9) 

0,00 



 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Lubicz  

za IV kwartały 2019r. 

 

                                 
                                                                                  
 

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 
t.j. z poźn. zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, iż za IV kwartały 2019 r. udzielono umorzenia 
niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 14.233,32 zł z tytułu: 
 
- należność z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 1.444,20 zł (należność główna), 
- należność z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 1.092,00 zł (należność główna) 

i 37,33 zł (odsetki), 
- należność z tyt. zaliczki alimentacyjnej na kwotę 1.496,44 zł (należność główna), 
- należność z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.491,75 zł (należność 

główna) i 160,76 zł (odsetki), 
- należność z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 8.000,00 zł (należność główna) 

i 360,84 zł (odsetki), 
- należność z tyt. nienależnie pobranego zasiłku celowego na żywność na kwotę 150,00 zł (należność główna), 
 
oraz wygaszone należności na kwotę 210.580,26 zł z tytułu: 
 
- wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 118.104,19 zł (należność główna) 

i 55.105,61 zł (odsetki), 
- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 35.749,18 zł (należność główna), 
- specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.621,28 zł ( należność główna). 

 
 

 
  

 
 

     Z-ca Skarbnika Gminy             Wójt Gminy 
    

     Teresa Truszczyńska                             Marek Nicewicz 


