
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Plac Wolności 1
Prezydent Miasta Konina

Numer identyfikacyjny REGON

311019036

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

wielkopolskie

Konin

SYMBOLE

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

62

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

30 00

538F811F7949E4B8

0

62-500 KONIN

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2022

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

1)

538F811F7949E4B8

Przewodniczący zarząduSkarbnik

BeSTia Strona 1 z 3

Ewelina Ostajewska-Szwankowska Piotr Korytkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

2022.07.21 2022.07.22

1 2 3

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

624 357 212,01 370 905 004,79A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

543 589 499,48 321 264 171,43A1. Dochody bieżące

80 767 712,53 49 640 833,36
A2. Dochody majątkowe
w tym:

15 808 952,78 8 563 438,13A21. dochody ze sprzedaży majątku

646 295 310,14 345 294 264,07B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

553 060 195,17 297 354 907,67B1. Wydatki bieżące

93 235 114,97 47 939 356,40B2. Wydatki majątkowe

-21 938 098,13 25 610 740,72C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

-9 470 695,69 23 909 263,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

36 585 614,13 45 878 735,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

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

0,00 0,00D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)

0,00 0,00D12. spłata udzielonych pożyczek

0,00 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

14 000 637,24 14 048 982,38
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217  
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00D14. prywatyzacja majątku JST

22 584 976,89 31 829 752,72
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o  
finansach publicznych

0,00 0,00D16. inne źródła

14 647 516,00 9 568 258,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

14 647 516,00 9 568 258,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  
wartościowych
w tym:

0,00 0,00D211. wykup papierów wartościowych2)

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie3) 4)

21 938 098,13 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)

0,00 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

7 937 460,89 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

14 000 637,24 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

Wyszczególnienie 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 wartościowych7)

7 585 000,00 6 042 000,00

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

W 2022 roku w tabeli F zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 7.585.000,00 zł w tym na:
a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.500.000,00 zł  
(dokonano całkowitej spłaty kredytu)
b) wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 3.085.000,00 zł (dokonano spłaty w kwocie  
1.542.000,00 zł).


