
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2020 
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy 
Dąbrowa Zielona, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 

2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  o charakterze 
publicznoprawnym 

Na podstawie  art.30 ust.1 i art.61 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713/, w związku z art.37 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)  Wójt Gminy Dąbrowa Zielona zarządza  co następuje: 

§ 1.  Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa 
Zielona, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych 
należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia 

§ 2. Informację, o której mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału poprzez zamieszczenie w BIP. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

  
 

Wójt Gminy 
 
 

Maria Włodarczyk 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.29.2020 

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Gmina Dąbrowa Zielona wraz z jej jednostkami organizacyjnymi nie zastosowała umorzeń 
niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm./.
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl.Kościuszki 31
Gmina Dąbrowa Zielona

Numer identyfikacyjny REGON

151397902     

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

śląskie
częstochowski
DĄBROWA ZIELONA

SYMBOLE

WOJ. POWIAT TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.GMINA

04

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie  

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

24 02

ACD6EDCD655C6521

2

42-265 DĄBROWA ZIELONA

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

1)

ACD6EDCD655C6521 

Przewodniczący ZarząduSkarbnik

BeSTia Strona 1 z 3

Bożena Grażyna Podolska Maria Zofia Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

2020.04.30 2020.04.30

1 2 3
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie

18 384 482,48 4 782 195,98A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

17 314 653,74 4 782 195,98A1. Dochody bieżące

1 069 828,74 0,00A2. Dochody majątkowe
w tym:

360 000,00 0,00A21. dochody ze sprzedaży majątku

19 767 921,35 4 127 608,40B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

17 287 981,76 3 959 831,17B1. Wydatki bieżące

2 479 939,59 167 777,23B2. Wydatki majątkowe

-1 383 438,87 654 587,58C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

26 671,98 822 364,81C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

1 966 615,72 5 086 293,63D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

0,00 0,00D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:

0,00 0,00D111. ze sprzedaży papierów wartościowych 2)

0,00 0,00D12. spłata udzielonych pożyczek

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 0,00D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217
 

ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
0,00 0,00D14. prywatyzacja majątku JST

1 966 615,72 5 086 293,63D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
 

finansach publicznych
0,00 0,00D16. inne źródła

583 176,85 91 486,85D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

583 176,85 91 486,85
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów 
wartościowych
w tym:

0,00 0,00D211. wykup papierów wartościowych 2)

0,00 0,00D22. udzielone pożyczki

0,00 0,00D23. inne cele
    niepotrzebne skreślić1)

    wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona2)
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

1 2 3
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie3) 4)

1 383 438,87 0,00E. FINANSOWANIE DEFICYTU     (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) 
z tego:

5)

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

samorządu terytorialnego 6)

0,00 0,00E2. kredyty i pożyczki
0,00 0,00E3. 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

1 383 438,87 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

0,00 0,00

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
0,00 0,00E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

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

wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna5)

wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona6)

1 2 3
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie

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

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

583 176,85 91 486,85
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:
0,00 0,00F21. wykup papierów wartościowych 7)

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
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