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

1 522 856 098,27 775 970 110,86A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

1 329 275 485,68 702 127 249,40A1. Dochody bieżące

193 580 612,59 73 842 861,46A2. Dochody majątkowe
w tym:

48 443 420,00 49 763 998,18A21. dochody ze sprzedaży majątku

1 843 343 042,38 720 789 328,04B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

1 228 630 672,18 585 465 012,23B1. Wydatki bieżące

614 712 370,20 135 324 315,81B2. Wydatki majątkowe

-320 486 944,11 55 180 782,82C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

100 644 813,50 116 662 237,17C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

353 434 662,81 220 148 060,88D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

139 197 092,40 0,00D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:

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

0,00 0,00D12. spłata udzielonych pożyczek

0,00 5 910 490,47
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane 
środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o

 

finansach publicznych

6 673 471,25 6 673 471,25D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00D14. prywatyzacja majątku JST

207 564 099,16 207 564 099,16D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych

0,00 0,00D16. inne źródła

32 947 718,70 16 072 757,12D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

32 947 718,70 16 072 757,12
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

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

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

320 486 944,11 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)

106 249 373,70 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

207 564 099,16 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

6 673 471,25 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

0,00 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)

0,00 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
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do pozycji D13

Rok 2020 został zakończony nadwyżką w wysokości 12.583.961,72 zł. W wyniku dokonania rozliczeń niewykorzystanych środków o których

  

mowa w art 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka została pomniejszona o kwotę 6.673.471,25 zł (D13a), w związku z

 

powyższym w pozycji nadwyżka z lat ubiegłych wykazano kwotę 5.910.490,47 zł.

Wyjaśnienie do pozycji D13 a

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 4.483.012,97 zł,

 

natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie

 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.737.653,39 zł, w tym 589.115,00 zł na przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19 (ujęte w innych

 

rozdziałach niż 85153 i 85154). Z rozliczenia tych dochodów i wydatków oraz uwzględniając środki niewykorzystane w 2019 r. (551.203,65 zł)

 

na koniec 2020 r. pozostała niewykorzystana kwota 296.563,23 zł.

W 2020 r. miasto Gliwice otrzymało w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych łącznie 42.974.110,00 zł (I pula

 

37.974.110,00 zł, II pula 5.000.000,00 zł), w ramach tych środków zrealizowane zostały zadania inwestycyjne w wysokości 36.614.983,64 zł.

 

Środki w ramach II puli, przyznane w grudniu 2020 r. w kwocie 5.000.000,00 zł, wygenerowane odsetki od otrzymanych środków w wysokości

 

17.781,66 zł oraz niezrealizowane do końca 2020 r. środki w wysokości 1.359.126,36 zł będą przeznaczone w 2021 r. na kontynuację zadań

 

inwestycyjnych. Łącznie na koniec 2020 r. pozostała niewykorzystana kwota 6.376.908,02 zł.

W wyniku rozliczeń kwota niewykorzystanych środków o których  mowa w art 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynosi łącznie

 

6.673.471,25 zł.


