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

pl.Jedności Robotniczej 1

Gmina Lubiszyn

Numer identyfikacyjny REGON

210966817     

lubuskie

gorzowski

LUBISZYN

SYMBOLE

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

01

Rb-ST
Adresat:

08 05 2

66-433 LUBISZYN

na koniec 2014r.

17009C3752868D2C

Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Zielonej 

Górze

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

Skarbnik

17009C3752868D2C 

2015.02.19
Przew odniczący Zarządu

BeSTia Strona 1 z 2

Grażyna Stanisława Brzozowska Artur Rafał Terlecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.04

2015.02.19

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie

1 2

Kwoty

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
 w tym: 5 635 532,75

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 1 619,131.

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 449 137,002.

       Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

 

1. 59 849,83stan środków na rachunku wydatków niewygasających 
   (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Skarbnik

17009C3752868D2C 

2015.02.19
Przew odniczący Zarządu

BeSTia Strona 2 z 2

Grażyna Stanisława Brzozowska Artur Rafał Terlecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.04

2015.02.19

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

Symbol Wyszczególnienie

stan na rachunku bankowym konto 133

Stan środków na rachunku 
budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego 
 w tym:

1. srodki niewykorzystane 2014 dotacja na zadania zlecone
przekazane  w styczniu 2015

środki niewykorzystanych dotacji w 
roku budżetowym*

2. subwencja oswiatowa  przekazana 
w grudniu 2014 dot.m.stycznia 2015

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. stan srodków na rachunku  konta135 dot srodków niewygasających

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


