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2019.07.30 2019.07.31

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

1 185 412 479,00 575 456 959,52A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

892 592 596,00 487 980 489,00A1. Dochody bieżące

292 819 883,00 87 476 470,52A2. Dochody majątkowe
w tym:

15 005 000,00 7 924 082,59A21. dochody ze sprzedaży majątku

1 369 437 162,00 519 061 334,97B. WYDATKI (B1+B2)

871 630 091,00 406 676 783,60B1. Wydatki bieżące

497 807 071,00 112 384 551,37B2. Wydatki majątkowe

-184 024 683,00 56 395 624,55C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

20 962 505,00 81 303 705,40C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

219 161 140,00 94 160 318,20D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

186 555 345,00 43 748 317,96D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:

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

3 000 000,00 1 090 000,00D12. spłata udzielonych pożyczek

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

0,00 0,00D14. prywatyzacja majątku JST

29 605 795,00 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

35 136 457,00 12 950 513,23D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

32 636 457,00 10 450 513,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów 
wartościowych
w tym:

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

2 500 000,00 2 500 000,00D22. 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)

184 024 683,00 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)

154 418 888,00 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

29 605 795,00 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

16 271 876,00
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych w okresie sprawozdawczym 
w tym:

16 271 876,00F11. 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)

89 921 585,00 28 903 317,96
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 zwróciło się z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o opracowanie zmian w obowiązującej klasyfikacji

 

budżetowej lub o wskazanie prawidłowego paragrafu wydatków dla ww. zadania. Z wydaniem opinii w tej sprawie zwrócono się również do

 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie uzyskano odpowiedzi z Ministerstwa

 

Finansów i RIO w Opolu. 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. Korekta nr 1 sprawozdania dotyczy błędnych księgowań w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II w

 

Opolu w rozdziale 80120 paragraf 4260, 4360 oraz w rozdziale 80195 paragraf 4300 – łącznia kwota korekty 2.031,48 zł wykonanie

 

wydatków.


