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61

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie  

jednostki samorządu terytorialnego
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16 00

417BE6759470F8FD

0

45-015 OPOLE

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
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z upoważnienia skarbnika					
Marcin Marek Baraniewicz

z upoważnienia kierownika jednostki					
Małgorzata Marta Stelnicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

2019.04.23 2019.04.23

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

1 173 671 719,00 300 105 437,91A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

883 577 772,00 245 568 233,98A1. Dochody bieżące

290 093 947,00 54 537 203,93A2. Dochody majątkowe
w tym:

15 005 000,00 7 197 621,57A21. dochody ze sprzedaży majątku

1 360 175 422,00 221 766 153,42B. WYDATKI (B1+B2)

862 814 863,00 201 160 287,22B1. Wydatki bieżące

497 360 559,00 20 605 866,20B2. Wydatki majątkowe

-186 503 703,00 78 339 284,49C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

20 762 909,00 44 407 946,76C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

219 140 160,00 57 012 000,24D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

186 555 345,00 7 000 000,00D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:

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

3 000 000,00 690 000,00D12. spłata udzielonych pożyczek

0,00 0,00D13. nadwyżka z lat ubiegłych

0,00 0,00D14. prywatyzacja majątku JST

29 584 815,00 49 322 000,24D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00D16. inne źródła

32 636 457,00 5 847 580,67D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

32 636 457,00 5 847 580,67
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 (I)

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

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

186 503 703,00 0,00E. FINANSOWANIE DEFICYTU     (E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:

5)

0,00 0,00E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 6)

156 918 888,00 0,00E2. kredyty i pożyczki
0,00 0,00E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat 
ubiegłych

29 584 815,00 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

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
Wyszczegó ln ienie Stan  na kon iec okresu sp rawozdawczego

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

3 965 307,00
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym 
w tym:

3 965 307,00F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych

0,00F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach 
publicznych

0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek 
zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego

 

zakładu opieki zdrowotnej 7)

0,00F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na 
zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.

0,00F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym

0,00F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 
242 ustawy o finansach publicznych 8)

0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych
w ustawie o działalności leczniczej

9)

0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych
w ustawie o działalności leczniczej

9)

7) wykazuje się w latach 2014-2018
wypełniają jednostki tylko za IV kwartały8)

wykazuje się w latach 2013-20189)
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1 2 3
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie

G. 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

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

94 921 585,00 0,00
G1. 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 0,00G11. ze sprzedaży papierów wartościowych 10)

13 294 516,00 4 244 648,11
G2. ROZCHODY z tytułu splaty 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 0,00G21. wykup papierów wartościowych 10)

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

Nazwa JST
współtworzącej

związek

z tego:

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego
podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne
jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek

Kod GUS JST
współtworządzej

związek

Kwoty zobowiązań związku
współtworzonego przez

daną jednostkę samorządu
terytorialnego,

o których mowa
w art. 244 ust. 1

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 1

ustalone na
podstawie

art. 244 ust. 1 pkt 2

Kwota zobowiązań
związku objętych
poręczeniem lub

gwarancją przez daną
JST

(art. 244 ust. 2)

11)

11) wypełniają wyłącznie związki JST
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W planie finansowym Urzędu Miasta Opola na 2019 r. po stronie planu wydatków majątkowych w dziale 900, w rozdziale 90095, w paragrafie 
6280 ujęto kwotę 2.119.208 zł, która dotyczy wsparcia finansowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę

 

polderu „Żelazna”, jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola. Zgodnie z art. 238 ustawy Prawo wodne jednostki samorządu

 

terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu

 

Państwa oraz w kosztach utrzymania tych wód. Ustawodawca nie przewidział możliwości udzielania dotacji z budżetu jst na podstawie ww.

 

ustawy. Nadto w ramach obowiązującej klasyfikacji budżetowej brak jest właściwego paragrafu wydatków, który nie miałby charakteru dotacji.

 

W związku z tym przyjęto, iż wydatki na ww. zadanie sklasyfikowane zostaną w paragrafie 6280, mimo iż nie dotyczą wydatków majątkowych

 

jst. W związku z tym Miasto Opole zwróci się z pisemnym wnioskiem do Ministerstwa Finansów o opracowanie zmian w obowiązującej

 

klasyfikacji budżetowej lub o wskazanie prawidłowego paragrafu wydatków dla ww. zadania. W celu wysłania sprawozdania Rb-NDS plan

 

wydatków w kwocie 2.119.208 zł wykazany został w pozycji „wydatki bieżące”, natomiast po stronie wydatków majątkowych plan został

 

pomniejszony o tą kwotę. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków ww. pozycji jest zerowe.

 


