Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO RUDA ŚLĄSKA
Pl.Jana Pawła II 6
41-709 RUDA ŚLĄSKA

Numer identyfikacyjny REGON

276255424

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

1)

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
4C2775E49D514FB6

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
śląskie

WOJ.

Ruda Śląska

1)

Adresat:

Rb-NDS
spraw ozdanie o nadw yżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego

24

W yszczeg ó ln ienie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

POWIAT

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

GMINA

72

TYP GM.

00

0

Plan (p o zmian ach)

1

2

A1. Dochody bieżące

901 120 666,31

3

B1. Wydatki bieżące

3 426 003,68

855 334,93

876 956 816,31

221 369 200,15

72 191 858,00

9 587 716,50

804 764 958,31

B2. Wydatki majątkowe

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych

235 057 384,74
231 631 381,06

9 129 450,00

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

211 781 483,65

24 163 850,00

13 688 184,59

0,00

11 424 784,55

0,00

9 918 165,84

0,00

0,00

34 369 493,00

19 849 897,41

0,00

2)

D12. spłata udzielonych pożyczek

D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane
środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicznych
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
D14. prywatyzacja majątku JST
D16. inne źródła

D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów
wartościowych
w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

1 506 618,71

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

24 163 850,00

1 564 048,25

24 163 850,00

1 564 048,25

0,00

0,00

0,00

0,00

2)

D22. udzielone pożyczki

2)

W yko n anie

61 986 215,00

A21. dochody ze sprzedaży majątku

1)

TYP ZW.

839 134 451,31

A2. Dochody majątkowe
w tym:

D211. wykup papierów wartościowych

ZWIĄZEK JST

0,00

D23. inne cele

niepotrzebne skreślić

0,00

wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
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Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
W yszczeg ó ln ienie

E. FINANSOWANIE DEFICYTU
z tego:

5)

Plan (p o zmian ach)

1

(E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)

2

4)

W yko n anie

3)

0,00

3

0,00

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
6)
samorządu terytorialnego

0,00

0,00

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego

0,00

0,00

E2. kredyty i pożyczki

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
3)
4)
5)
6)

jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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
W yszczeg ó ln ienie

Plan (p o zmian ach)

1

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:
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych

7)

3

0,00

0,00

0,00

3 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7)

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

Ewa Guziel

Grażyna Dziedzic

Skarbnik

Przewodniczący Zarządu

2020.05.29

BeSTia

W yko n anie

0,00

7)

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:
F21. wykup papierów wartościowych

2

0,00
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W nastepstwie sporządzenia bilansu z wykonania budzetu miasta dokonano nastepującego wyliczenia wolnych środków:
Pozycje bilasnu:
Zobowiązania finansowe 293 629 995,08
(-) Aktywa netto budżetu -246 315 270,74
(-) Inne aktywa ( przypis odsetek od tyt.dłużnych)
45 808 105,63
1 506 618,71

W wyniku rozliczenia środków pozostających na rachunku budżetu na dzień 31.12.2019 (9.368.083,31zł) ustalono, że:
1. kwota 3.231.407,20zł to niewykorzystane środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków,
2. kwota 148.822,50zł to środki wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków za 2019 rok związanych z realizacją zadań okreslonych w "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"
W związku z powyższym w pozycji D13a wykazano kwotę do wysokości wyliczonych "wolnych śodków".
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