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130577899 

Rb-NDS 
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 

Jednostki samorządu terytorialnego 

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 
2016 

Adresat: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 

F953A6E33303F0e2 

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 

Nazwa województwa mazowieckiB SYMBOLE 
1) 

Nazwa powiatu / związku nowodworski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 
11 

Nazwa gminy 1 związku NASIELSK 14 14 04 3 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

A. DOCHODY (A1+A2) 69 779 468,31 56 290 923,61 

A l . Dochody bieżące 65 408 652,63 51 986 592,44 

A2, Dochody majątkowe 4 370 815,68 4 304 331,17 

B. WYDATKI (B1+B2) 75 231 799,31 48 084 057,23 

B I . Wydatki bieżące 58 358 981,92 42 540 256,87 

B2. Wydatki majątkowe 16 872 817,39 5 543 800,36 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -5 452 331,0C 8 206 866,38 

01. PRZYCHODY OGÓŁEM 
z tego: 

9 360 815,00 3 084 484,04 

D i 1. kredyty i pożyczki 
w tym: 6 276 330,96 0,00 

D l 11. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, 0 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0.00 0,00 

D i 2, splata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 

D l 3. nadwyżka z lat ubiegłych 
w tym O.OC 0,00 

• 131. na pokrycie deficytu o.oc 0,00 

D14. papiery wartościowe 
w tym: 0,00 0,00 

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, 0 których mowa w ar1.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f inansach publicznych o.oo 0,00 

D l 5. prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 

•16 . wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych 
w tym: 

3 084 484,04 3 084 484,0^ 

D l 6 1 . na pokrycie deficytu 0,00 0,00 

D17. inne źródła 0,00 o.oc 

02. ROZCHODY OGÓŁEM 
z tego: 3 908 484,00 2 931 362,73 

D21. spłaty kredytów i pożyczek 
w tym: 3 908 484,00 2 931 362,73 

•211 . na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, 0 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 

•22 . pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 

• 2 3 . wykup papierów wartościowych 
w tym; 0,00 0,00 

•231 , na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków, 0 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych O.OO 0,0C 

024. inne cele 0,00 0,00 

niepotrzebne skreślić 
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Dane uzupełniające: 

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach)^' Wykonanie '̂ 

E. FINANSOWANIE DEFICYTlTIIEI+E2+E3+E4+E5) 
z tego: 

5 452 331,0C 0,00 

E l . sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 

E2, kredyty i pożyczki 5 452 331,0C o,oc 

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 

0,00 0,00 

» Jednostki wypełniają za I, ii. iii i iV kwartał 

1) jednostki wypełniają lylko l a iV kwartał 

k) wypełniają jednostu. w MOrych planowana lub wykonana rAłriici mięiby dochodź 

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

F1. Łączna kwota wyłączeń z relaqi, • której mowa w arl. 243 ust 1 ustawy o rinansach 
poblicznycn w okresie sprawozdawczym 
w tym: 

0,00 0,00 

F11. kwota wyłączeń, o których mowa wari. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 

FI 2. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 

F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę 
przejętych zotłowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

0,00 0,00 

F14. wykup obiigaqi nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne 
rynki przed 1 stycznia 2010 r. 

0,00 0,00 

F2. Zobowiązania związku wsfiółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 
przypadające do spłaty w roku budżetowym 

0,00 0,00 

F3. Kwota związana z realizaqą wydatków bieżących, o których mowa w arl 242 ustawy o 
rinansach publicznych 

X 0,00 

F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 
określonych w ustawie o działalności leczniczei 

0,00 0,00 
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS 

Rafał Adamsk i 

Sksrtnih 

2016.10.24 

Bogdan Ruszkowsk i 

Przewodniczący Zarządu 

2016 10.24 
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