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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: 8 934 760,75 

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 13 119,171.

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 439 747,002.

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

Symbol Wyszczególnienie

 K/133 zgodne  z WB i potwierdzeniem sald wg stanu na 31.12.2020

 

= 8.934.760,75

Stan środków na rachunku 
budżetu jednostki samorządu

 

terytorialnego 
 w tym:

1.

Zwrot dotacji do Wojewody:
WSOiC                        = 6.731,96
Dodatek energetyczny=      30,98
Dotacja przedszkolna  = 3.342,57
Dotacja MALUCH+      = 3.000,00
-----------------------------------------------------
razem                          =13.105,51

US w Świecku             =      13,66

------------------------------------------------------
OGÓŁEM                     =13.119,17

środki niewykorzystanych dotacji w

 

roku budżetowym*

2. subwencja, która wpłynęła w XII.2020r.na wydatki I.2021 =439.747zł
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. nie dotyczy

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

 

finansach publicznych)


