
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej:

ul.Kościuszki 73

Urząd Gminy w Wierzbicy

Numer identyfikacyjny REGON

670224054     

mazowieckie

radomski

WIERZBICA

SYMBOLE

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

25

Rb-ST
Adresat:

14 11 2

26-680 WIERZBICA

na koniec 2016r.

079B8CB53374172F

Regionalna Izba 
Obrachunkowa w 

Warszawie

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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Irena Stańkowska Zdzisław Dulias
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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: 1 712 435,12 

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 6 441,041.

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 814 528,002.

       Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

 

1. 0,00stan środków na rachunku wydatków niewygasających 
   (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)
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Skarbnik

Zdzisław Dulias

Przewodn iczący Zarządu

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

Symbol Wyszczególnienie

 

 R-k podstawowy budżetu 1.274.673,98 zł + r-k wpłat za wywóz 
odpadów komunalnych 34.800,62 zł. +  r-k do celów realizacji

 

projektu z udziałem środków unijnych pn. "Moim celem moja

 

przyszłość" 402.960,62 zł..

Stan środków na rachunku 
budżetu jednostki samorządu

 

terytorialnego 
 w tym:

1.

85211§2060 - 3072,40 zł.;85212 § 2010 - 467,58 zł; 85213 § 2010 -
380,04 zł ; 85213 § 2030 - 225,25 zł ; 85215 § 2010 - 430,81 zł;

 

85295 § 2010 - 102,40 zł ; 85214 § 2030 -  97,30  zł ; 85295 § 2030

 

- 1224,18 zł ; 85415 § 2030 - 440,08 zł ; 80150 § 2010 -  0,50 zł ;

 

85415 § 2040 - 0,50 zł.

środki niewykorzystanych dotacji w

 

roku budżetowym*

2. Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2016 r. na styczeń

 

2017 roku w kwocie 814.528,00 zł.

środki dotacji i subwencji 
przekazane w grudniu na styczeń

 

następnego roku*


