
 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubicz za III kwartały 2022 r.  
 

(na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1634 ze zm.) 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 2 3 

A. DOCHODY (A1+A2) 120 016 617,08 98 425 287,83 

A1. Dochody bieżące 108 153 683,08 91 156 202,34 

A2. Dochody majątkowe 11 862 934,00 7 269 085,49 

A21. dochody ze sprzedaży majątku 1 323 260,00 946 620,46 

B. WYDATKI (B1+B2)                                   138 190 355,36 

 

95 856 483,11 

 
B1. Wydatki bieżące 108 730 564,36 

 

79 349 088,70 

B2. Wydatki majątkowe 29 459 791,00 

 

16 507 394,41 

C.WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt-)  (A-B) -18 173 738,28 2 568 804,72 

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) -576 881,28 11 807 113,64 

D1. Przychody ogółem z tego: 21 278 138,28 15 561 497,93 

D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 5 900 000,00 0,0 

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

D12. spłaty pożyczek udzielonych 0,00 0,00  

D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o 

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 

0,00 0,00 

D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 

finansach publicznych 

1 281 163,28 1 282 163,28 

D14. prywatyzacja majątku JST 0,00 0,00 

D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 14 095 975,00 

 

14 279 334,65 

D16. inne źródła 0,00 0,00 

D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 3 104 400,00 2 365 280,00 

  

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym: 3 104 400,00 2 365 280,00 

D211. wykup papierów wartościowych  0,00 0,00 

D22. udzielone pożyczki 0,00 0,00 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 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 
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 2 3 

F.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 

F11. ze sprzedaży papierów wartościowych 7) 0,00 0,00 

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: 

922 000,00 734 000,00 

F21. wykup papierów wartościowych 7) 0,00 0,00 

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

 

 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 3) Wykonanie 4) 

1 2 3 

E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 18 173 738,28 0,00 

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 

E2. kredyty i pożyczki 2 795 600,00 0,00 

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

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, 

pomniejszona o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych 

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 

14 095 975,00 0,00 

E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bueżącym 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 tych środków 

1 282 163,28 0,00 

E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 0,00 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 



 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  

Gminy Lubicz  

za III kwartały 2022r. 

                                                        

 

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, iż za III kwartały 

2022 r. udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 767,70 zł z tytułu opłaty 

adiacenckiej (należność główna). 

 

  

 

  

 

         Z-ca Skarbnika                      Z-ca Wójta 

    

     Teresa Truszczyńska                  Wojciech Rakowiecki 

               


