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Obrachunkowa w Kielcach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
1)Nazwa powiatu  / związku

1)Nazwa gminy  / związku

okres sprawozdawczy:

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach 
bankowych jednostki samorządu terytorialnego
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Magdalena Irena Smolarczyk-Korba Zbigniew Jacek Piątek
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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: 1 754 497,42 

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 157 927,851.

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 1 461 965,002.

       Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

 

1. 4 313 158,36stan środków na rachunku wydatków niewygasających 
   (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)
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Zbigniew Jacek Piątek

Przewodn iczący Zarządu

UwagaJST
Uwagi do pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego "

Symbol Wyszczególnienie

 

Zgodnie z WB nr 256 z dnia 31.12.2020r. saldo na rachunku 
budżetu wynosi 1.754.497,42zł. Ponadto zazancza się, że na

 

lokacie OVERNIGHT znajdują się środki w wysokości

 

7.462.499,61zł.

Stan środków na rachunku 
budżetu jednostki samorządu

 

terytorialnego 
 w tym:

1.

Zwroty dotacji za 2020 rok dokonane w m-cu 01.2021 roku:
dz.600-60004-2170 -        0,01zl
dz.750-75056-2010 - 6.500,00zł
dz.801-80153-2010 - 2.816,77zł
dz.852-85213-2030 -    358,96zł
dz.852-85214-2030 - 7.520,56zł
dz.852-85215-2010 -      81,57zł
dz.854-85415-2030-37.410,90zł
dz.852-85216-2030-  2.842,39zł
dz.852-85228-2440 - 8.752,65zł
dz.852-85228-2010-  5.689,00zł
dz.852-85230-2030-         7,06zł 
dz.852-85295-2030-  7.200,19zł
dz.855-85502-2010-31.845,33zł
dz.855-85504-2010-  9.892,00zł
dz.855-85501-2060- 25.902,79zł
dz.855-85505-2030 -11.056,56zł
dz.855-85513-2010-        51,11zł
---------------------------------------------------
Razem                   157.927,85zł

środki niewykorzystanych dotacji w

 

roku budżetowym*

2.
Zgodnie z WB Nr 249 w dniu 21.12.2020r. na rachunek budżetu 
wpłyneła subwencja oświatowa na m-c 01.2021r. w wysokości

 

1.461.965,00zł.

środki dotacji i subwencji 
przekazane w grudniu na styczeń

 

następnego roku*

UwagaJST
Uwagi do pozycji "Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego"

Symbol Wyszczególnienie

1.
Zgodnie  z WB rach. wydatk. niewygasających Nr 1 z dnia

 

31.12.2020r. przekazano na ten rachunek środki finansowe  w

 

wysokości 4.313.158,36zł.

stan środków na rachunku 
wydatków niewygasających 
   (art. 263 ust. 6 ustawy o

 

finansach publicznych)


