
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

al. Łukasza Cieplińskiego 4

Zarząd Województwa Podkarpackiego w 
Rzeszowie

Numer identyfikacyjny REGON

690581324     

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

podkarpackie SYMBOLE

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

00

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie  

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

18 00

6DFD57CF1B86B0D9

0

35-010 Rzeszów

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

1)

6DFD57CF1B86B0D9 

Przewodniczący ZarząduSkarbnik

BeSTia Strona 1 z 3

z upoważnienia skarbnika					
Waldemar Stanisław Dzień

z upoważnienia kierownika jednostki					
Stanisław Kruczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

2021.04.22 2021.04.22

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

1 220 066 316,00 287 709 540,66A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

926 846 881,00 275 974 312,24A1. Dochody bieżące

293 219 435,00 11 735 228,42A2. Dochody majątkowe
w tym:

3 000 000,00 117 481,56A21. dochody ze sprzedaży majątku

1 321 492 302,00 158 762 742,79B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

766 941 112,00 141 679 862,63B1. Wydatki bieżące

554 551 190,00 17 082 880,16B2. Wydatki majątkowe

-101 425 986,00 128 946 797,87C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

159 905 769,00 134 294 449,61C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

135 145 986,00 397 294 011,79D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

9 350 532,00 0,00D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:

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

1 430 767,00 480 265,93D12. spłata udzielonych pożyczek

4 356 384,00 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

73 328 817,00 157 494 853,88D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217
 

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

46 679 486,00 239 318 891,98D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
 

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

33 720 000,00 249 999,90D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

33 560 000,00 249 999,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów 
wartościowych
w tym:

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

160 000,00 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)

101 425 986,00 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)

9 350 532,00 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

18 746 637,00 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

73 328 817,00 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

9 350 532,00 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)

13 116 865,00 0,00
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



6DFD57CF1B86B0D9 

Przewodniczący ZarząduSkarbnik

BeSTia Strona 3 z 3

z upoważnienia skarbnika					
Waldemar Stanisław Dzień

z upoważnienia kierownika jednostki					
Stanisław Kruczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

2021.04.22 2021.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

UwagaJST

Uwagi do pozycji

Symbol Wyszczególnienie

D13

nadwyżka z lat ubiegłych,
 

pomniejszona o niewykorzystane

 

środki pieniężne, o których mowa w

 

art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o

 

finansach publicznych

Po dokonaniu rozliczenia Budżetu Województwa za 2020 r. skierowano na kwietniową sesję Sejmiku

 

Województwa Podkarpackiego zmiany w zakresie planu przychodów wykazywanych w poz. D13. Plan po

 

zmianach wynosił będzie 0,00 zł.


