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BABOSZEWO 

Wyszczeg61n ienie 

A. DOCHOOY OGOtEM (A1+A2) 

A 1. Oochody bietctce 

A2. Oochody majijtkowe 
wtym: 

A21 . dochody ze sprzedazy majC}tku 

B. WYOATKt OGOtEM (B1+B2) 

B1 . Wydatki biezijce 

B2. Wydatki majijtkowe 

C. WYNIK BUOZETU (nadwyzka+ I deficyt·) (A·B) 

C1. ROi:nica mi~dzy dochodami bietC}cymi 
a wydatkami bietC}cymi (A 1-81) 
01. PRZYCHOOY OGOtEM 
z tego: 
011. kredyty, potyczki, emisja papier6w wartosciowych 
wtym: 

0111. ze sprzedazy papier6w wartosciowych 2) 

012. spfata udzielonych poiyczek 

013. nadwyzka z lat ubiegtych, pomniejszona 0 niewykorzystane 
srodki pieni~i:ne , 0 kt6rych mowa wart. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 0 

finansach publicznych 
013a. niewykorzystane srodki pieni~i:ne , 0 kt6rych mowa wart. 217 
ust. 2 pkt 8 ustawy 0 finansach publicznych 

014. prywatyzacja maiCltku JST 

015. wolne srodki, 0 kt6rych rnowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0 
finansach publicznych 

016. lnne zrOdla 

02. ROZCHOOY OGutEM 
z tego: 
021 . spfaty kredyt6w i pozyczek, wykup papier6w 
wartosciowych 
wtym: 
0211 . wykup papier6w wartosciowych 21 

022. udzielone pozyczki 

023. inne cele 

II nlepotrzebne sKreslic 

2) wykaz~e si~ papiery wa1oSciowe z wy)~jkiem tyd1, kt6rych zbywalnosc jest ograniczona 

fleSTIa 
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Plan (po zmianach) 

44 122 009,00 

41 522370,42 

2599638,58 

702 000,00 

45760 232,00 

39624666,00 

6135566,00 

·1 638223,00 

1 897704,42 

1 723807,00 

0,00 

0,00 

0,00 

489911 ,00 

1148313,00 

0,00 

85583,00 

0,00 

85584,00 

85584,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8DA51BD7AOD53881 

Kopia z dokumentu podpisanego eleKtronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13 

Wykonanie 

44 307 284,60 

41742 076,06 

2565208,54 

730 166,94 

44 640 947,09 

38600 641,04 

6040 306,05 

·333662,49 

3141435,02 

7475337,99 

0,00 

0,00 

0,00 

5984 690,68 

1148313,00 

0,00 

342334,31 

0,00 

85583,58 

85583,58 

0,00 

0,00 

0,00 

Przewcxtlic Er=Y ZarzEp1J 

mgr int. l2og1f02116anlJJz P;'tr1LJzewski 

StronallJ 



Dane uzupe!niajqce do sprawozdania Rb-NDS 

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art 217 ust 2 ustawy 0 finansach publicznych 

Wyszczeg61nienie 

E. FINANSOWANIE DEFICYTU • (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) 
z te90: 

E1 . sprzedai papier6w wartosciolNYch wyemitowanych przez jednostk~ 
samorz"du terytorialnego •• 

E2. kredyty i poiyczki 

E3. pry.vatyzacja maj"ltku jednostki samorzCl.du terytorialnego 

E4. nadwytka budtetu jednostki samorzCldu terytorialnego z lat 
ubiegtych, pomniejszona a srodki okreslone wart. 217 ust. 2 pkt 8 
ustawy 0 finansach publicz.nych 

E5. walne srodki jake nadwytka srodk6w pieni~i:nych na rachunku 
biei.Clcym budi:etu jednostki samolZ"ldu terytorialnego, wynikaj'lcych 
z rozliczen wyemitowanych papier6w wartosciowych, kredyt6w i 
poiyczek z lat ubieglych 

E6. niewykorzystane srodki pjeni~zne na rachunku biezC}cym budzetu, 
wynikajC\ce z rozliczenia dochod6w i wydatk6w nimi finansowanych 
zwiqzanych ze szczeg61nymi zasadami wykonywania budtetu 
okreslonymi w odr~bnych ustawach oraz wynikajC}cych z rozl iczenia 
srodk6w okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 finansach 
publicznych i dotacji na real izacj~ programu, projektu lub zadania 
finansowanego z udzialem tych srodk6w 

E7. sp/aty udzielonych pozyczek w latach ubiegtych 
~I Jedrostki wypeInillJD. za I. 11. IUI 1V kwartaly 
.1 jednostki wypeIniaj~ tylkO za IV kwa1a1y 
~) wype/niajil jednostki. w kt6fych planowana Ilb wykonana r6tnica m~ dochodami 8 wydatkaml jest Lierma 
II) wykazuje si'1 papiery wart~ciowe z wyj~tkiem tych. kt6rych zbyv.talrmc jest ograniczona 

Plan (po zmianach) " 
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F. Przychody i rozchody na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem srodk6w, 
o kt6rych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych 

Wyszczeg61nienie Plan (po zmianach) 

F1 . PRZYCHODY z tytulu kredyt6w, pozyczek, emisji papier6w 
wartosciowych na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z 0,00 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 
finansach publicznych. w tym: 

F1 1. ze sprzedazy papier6w wartosciowych " 0,00 

F2. ROZCHODY z tytulu splaly kredyt6w, pozyczek, wykupu papier6w 
wartosciowych na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z 0,00 
udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 
finansach publicznych, w tym: 

F21 . wykup papier6w wartosciowych " 0,00 

11 wykan4e Sl~ paplef)' wart~ClOW1l Z wy)<I,lklem tych. kt6tyeh zbywalnos¢ Jest ogl1ll1lCZonB 
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e~sTII 

SKAR 
Ame Bogustswa Guzanowska 

Skarbnik 

2O:f" gt'jfnna B 

BDA51807AD053881 stronH lz 3 

Kopia z dokumenlu podpisanego elektronicznie wygenerowana dria 2021 ,05.13 


