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* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie

1 2

Kwoty

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
 w tym: 4 852 620,02 

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 142 825,321.

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 290 361,002.

       Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

 

1. 944 774,00stan środków na rachunku wydatków niewygasających 
   (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Na dzień 31.12.2021 roku na rachunku budżetu  pozostała kwota:
-  7 154,74 zł niewykorzystanych środków pochodzacych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów

 

alkoholowych,
-  5 267,28 zł niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów  z opłaty za  zezwolenia na sprzedaż napojów

 

alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 542,50 zł niewykorzystanych środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 8 143,50 zł niewykorzystanych środków  określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów ,

 

projektów , zadań finansowanych z udziałem tych środków,
- 509 756,30 zł niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze

 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
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