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Wykonanie budżetu za 2021 r.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 r. 

 

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S 

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku Rb-34S 

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Rb-NDS 
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ

PORĘCZEŃ I GWARANCJI Rb-Z 
sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego które nie

wygasły z upływem roku budżetowego 2020 Rb-28 NWS 

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S 
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW

FINANSOWYCH Rb-N 

 

Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 r.

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb-27S 

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb-28S 

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku - Rb-34S 

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Rb-NDS 

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N 

http://bip.lomianki.pl/download/2/28902/Rb27S31032021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28902/Rb27S31032021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28903/Rb34SIkw2021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28903/Rb34SIkw2021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28904/RbNDS31032021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28904/RbNDS31032021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28905/RbZIkw2021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28905/RbZIkw2021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28905/RbZIkw2021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28906/Rb28Nws31032021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28906/Rb28Nws31032021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28906/Rb28Nws31032021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28907/Rb28S31032021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28907/Rb28S31032021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28908/RbNIkw2021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28908/RbNIkw2021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/28908/RbNIkw2021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29488/RB27S30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29488/RB27S30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29488/RB27S30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29489/RB28S30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29489/RB28S30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29490/RB34S30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29490/RB34S30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29491/RBNDS30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29491/RBNDS30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29492/RBN30062021.pdf


kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i

gwarancji Rb-Z 

 

Wykonanie budżetu za III kwartał 2021 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu

terytorialnego 

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu

terytorialnego  

RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w

art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i

gwarancji 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łomianki za I półrocze 2021 roku

Informacja 

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - wykonanie na 30.06.2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - wykonanie na 30.06.2021 r.

Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 30.06.2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

http://bip.lomianki.pl/download/2/29492/RBN30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29493/RBZ30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29493/RBZ30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29493/RBZ30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30019/RB27S30092021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30019/RB27S30092021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30020/RB28S30092021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30020/RB28S30092021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30021/RB34S30092021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30021/RB34S30092021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30022/RBNDS30092021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30023/RBN30092021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30024/RBZ30092021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/30024/RBZ30092021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29576/2infoprzebwykbudz30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29579/3Tab1doch30062021r.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29580/4Tab2wydatki30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29581/5Tab2awydinw30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29582/6Tab3UE30062021.pdf


2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2021 -
wykonanie na 30.06.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021
- wykonanie na 30.06.2021 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska -
rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2021 -
wykonanie na 30.06.2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r. 

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg
Samorządowych - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r. 

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r. 

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
finansowanych - rok 2021 - wykonanie na 30.06.2021 r. 

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021 

Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łomianki na 30
czerwca 2021 roku 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2021-2030

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za i

http://bip.lomianki.pl/download/2/29582/6Tab3UE30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29582/6Tab3UE30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29583/7Tab4zadzl30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29583/7Tab4zadzl30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29584/8Tab5GKRPA-30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29584/8Tab5GKRPA-30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29585/9Tab6fundsol30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29585/9Tab6fundsol30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29586/10Tab7ochrsrod30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29586/10Tab7ochrsrod30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29587/11Tab8odpady30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29587/11Tab8odpady30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29588/12Tab9RFIL30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29588/12Tab9RFIL30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29588/12Tab9RFIL30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29589/13Tab10RDS30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29589/13Tab10RDS30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29589/13Tab10RDS30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29590/14Zal1dotacje30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29590/14Zal1dotacje30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29590/14Zal1dotacje30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29591/15Zal2dochwl30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29591/15Zal2dochwl30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29591/15Zal2dochwl30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29592/16Zaldouzas-przychrozch30062021mzp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29592/16Zaldouzas-przychrozch30062021mzp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29593/17Infowykwydniewyg30062021mzp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29593/17Infowykwydniewyg30062021mzp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29594/18InfoprzebwykbudzetuzaIpolrocze2021mzp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29594/18InfoprzebwykbudzetuzaIpolrocze2021mzp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29595/19infWPF30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29595/19infWPF30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29595/19infWPF30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29596/20WPFzal1wpf30062021mzp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29596/20WPFzal1wpf30062021mzp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29597/21WPFzal2przeds30062021mzp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29597/21WPFzal2przeds30062021mzp.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29598/22InfINKUL30062021.pdf


półrocze 2021 roku

Informacja o wykonaniu planu finansowego na dzień 30 czerwca Centrum Kultury w
Łomiankach

Biblioteka Publiczna w Łomiankach - informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego
za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2021

Zarządzenie Nr WAO.0050.79.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 28 marca 2022 roku w
sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łomianki,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury

oraz informacji o stanie mienia Gminy Łomianki za rok 2021. 

Sprawozdanie z wykoniania budżetu Gminy Łomianki za rok 2021  

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki 

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - wykonanie na 31.12.2021 

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - wykonanie na 31.12.2021 r 

Tabela Nr 2a Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na

31.12.2021 r.
Tabela Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
 Tabela Nr 3a Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z

udziałem środków, 
 Tabela Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych j.s.t.  
 Tabela Nr 5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r
Tabela Nr 6 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w roku 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r.
 Tabela Nr 7 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę

środowiska - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r 
Tabela Nr 8 Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok

2021 

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki

poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

http://bip.lomianki.pl/download/2/29598/22InfINKUL30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29598/22InfINKUL30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29599/23WykplfinCK30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29599/23WykplfinCK30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29599/23WykplfinCK30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29600/24WykplfinBiblioteka30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29600/24WykplfinBiblioteka30062021.pdf
http://bip.lomianki.pl/download/2/29600/24WykplfinBiblioteka30062021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31010/1ZarzadzenieNrWAO0050792022sprawozdaniezwykonaniabudzetuza2021docmzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31010/1ZarzadzenieNrWAO0050792022sprawozdaniezwykonaniabudzetuza2021docmzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31010/1ZarzadzenieNrWAO0050792022sprawozdaniezwykonaniabudzetuza2021docmzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31010/1ZarzadzenieNrWAO0050792022sprawozdaniezwykonaniabudzetuza2021docmzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31010/1ZarzadzenieNrWAO0050792022sprawozdaniezwykonaniabudzetuza2021docmzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31011/2SprawozdaniezwykonianiabudzetuGminyLomiankizarok2021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31011/2SprawozdaniezwykonianiabudzetuGminyLomiankizarok2021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31012/3OgolnewykonaniebudzetuGminyLomianki.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31012/3OgolnewykonaniebudzetuGminyLomianki.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31013/4TabelaNr1DochodybudzetuGminyLomiankina2021rok-wykonaniena31122021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31013/4TabelaNr1DochodybudzetuGminyLomiankina2021rok-wykonaniena31122021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31014/5TabelaNr2WydatkibudzetuGminyLomiankina2021rok-wykonaniena31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31014/5TabelaNr2WydatkibudzetuGminyLomiankina2021rok-wykonaniena31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31015/6TabelaNr2aWydatkimajatkowenarok2021wtymzadaniainwestycyjne-wykonaniena31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31015/6TabelaNr2aWydatkimajatkowenarok2021wtymzadaniainwestycyjne-wykonaniena31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31015/6TabelaNr2aWydatkimajatkowenarok2021wtymzadaniainwestycyjne-wykonaniena31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31016/7TabelaNr3Wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezesrodkowoktorychmowawart5ust1pkt.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31016/7TabelaNr3Wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezesrodkowoktorychmowawart5ust1pkt.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31016/7TabelaNr3Wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezesrodkowoktorychmowawart5ust1pkt.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31017/8TabelaNr3aZmianywplaniewydatkownarealizacjeprogramowfinansowanychzudzialemsrodk.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31017/8TabelaNr3aZmianywplaniewydatkownarealizacjeprogramowfinansowanychzudzialemsrodk.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31017/8TabelaNr3aZmianywplaniewydatkownarealizacjeprogramowfinansowanychzudzialemsrodk.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31018/9TabelaNr4Dochodyiwydatkizwiazanezrealizacjazadanzzakresuadministracjirzadowejii.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31018/9TabelaNr4Dochodyiwydatkizwiazanezrealizacjazadanzzakresuadministracjirzadowejii.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31018/9TabelaNr4Dochodyiwydatkizwiazanezrealizacjazadanzzakresuadministracjirzadowejii.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31019/10TabelaNr5GminnyProgramProfilaktykiiRozwiazywaniaProblemowAlkoholowychiGminnyPr.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31019/10TabelaNr5GminnyProgramProfilaktykiiRozwiazywaniaProblemowAlkoholowychiGminnyPr.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31019/10TabelaNr5GminnyProgramProfilaktykiiRozwiazywaniaProblemowAlkoholowychiGminnyPr.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31020/11TabelaNr6Planwydatkownaprzedsiewzieciarealizowanewramachfunduszusoleckiegowrok.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31020/11TabelaNr6Planwydatkownaprzedsiewzieciarealizowanewramachfunduszusoleckiegowrok.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31020/11TabelaNr6Planwydatkownaprzedsiewzieciarealizowanewramachfunduszusoleckiegowrok.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31021/12TabelaNr7Wplywyztytuluoplatikarzakorzystaniezesrodowiskaiwydatkinaochronesrodo.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31021/12TabelaNr7Wplywyztytuluoplatikarzakorzystaniezesrodowiskaiwydatkinaochronesrodo.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31021/12TabelaNr7Wplywyztytuluoplatikarzakorzystaniezesrodowiskaiwydatkinaochronesrodo.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31022/13TabelaNr8Dochodyiwydatkizwiazanezgospodarowaniemodpadamikomunalnymi-rok2021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31022/13TabelaNr8Dochodyiwydatkizwiazanezgospodarowaniemodpadamikomunalnymi-rok2021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31022/13TabelaNr8Dochodyiwydatkizwiazanezgospodarowaniemodpadamikomunalnymi-rok2021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31023/14Informacjadodatkowaodpady2021mzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31023/14Informacjadodatkowaodpady2021mzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31023/14Informacjadodatkowaodpady2021mzp.pdf


 Tabela Nr 9 Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r. 
Tabela Nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r.
Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym

do sektora finansów publicznych - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 2 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków

nimi finansowanych - rok 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r. 

 Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021 - wykonanie na 31.12.2021 r.

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2021 r.

 Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stan mienia - jednostki.31.12.2021 

 Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2021r.

 Zestawienie nieruchomości pozyskanych do mienia w 2021 

Zestawienie nieruchomości gruntowych w mieniu komunalnym Gminy Łomianki 

 Biblioteka Publiczna 2021 

 Centrum Kultuty w Łomiankach 2021 

Uchwały Nr 3.e./184/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez

Burmistrz Gminy Łomianki sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021. 

Bilans z wykonania budżetu na 31.12.2021 r.

Bilans jednostki budżetowej zbiorczo jst 31.12.2021 r.

Informacja dodatkowa na 31.12.2021 r. zbiorczo

Infromacja dodatkowa 31.12.2021 zbiorczo wyciąg

RZiS jednostki budżetowej - zbiorczo jst 31.12.2021 r.

ZZF jednostki budżetowej zbiorczo jst 31.12.2021 r.

https://bip.lomianki.pl/download/2/31024/15TabelaNr9PlandochodowiwydatkowzwiazanychzwykorzystaniemsrodkowzRzadowegoFundus.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31024/15TabelaNr9PlandochodowiwydatkowzwiazanychzwykorzystaniemsrodkowzRzadowegoFundus.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31024/15TabelaNr9PlandochodowiwydatkowzwiazanychzwykorzystaniemsrodkowzRzadowegoFundus.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31025/16TabelaNr10PlandochodowiwydatkowzwiazanychzwykorzystaniemsrodkowzRzadowegoFundu.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31025/16TabelaNr10PlandochodowiwydatkowzwiazanychzwykorzystaniemsrodkowzRzadowegoFundu.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31025/16TabelaNr10PlandochodowiwydatkowzwiazanychzwykorzystaniemsrodkowzRzadowegoFundu.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31026/17ZalacznikNr1Dotacjeudzielonezbudzetugminypodmiotomnalezacyminienalezacymdosekt.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31026/17ZalacznikNr1Dotacjeudzielonezbudzetugminypodmiotomnalezacyminienalezacymdosekt.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31026/17ZalacznikNr1Dotacjeudzielonezbudzetugminypodmiotomnalezacyminienalezacymdosekt.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31027/18ZalacznikNr2Plandochodowrachunkudochodowjednostekbudzetowychorazwydatkownimifi.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31027/18ZalacznikNr2Plandochodowrachunkudochodowjednostekbudzetowychorazwydatkownimifi.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31027/18ZalacznikNr2Plandochodowrachunkudochodowjednostekbudzetowychorazwydatkownimifi.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31028/19PrzychodyirozchodybudzetuGminyLomiankiwroku2021-wykonaniena31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31028/19PrzychodyirozchodybudzetuGminyLomiankiwroku2021-wykonaniena31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31029/20StannaleznosciizobowiazanGminyna31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31029/20StannaleznosciizobowiazanGminyna31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31030/21ZadluzenieGminyLomiankinadzien31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31030/21ZadluzenieGminyLomiankinadzien31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31031/22Stopienzaawansowaniarealizacjiprogramowwieloletnich.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31031/22Stopienzaawansowaniarealizacjiprogramowwieloletnich.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31032/23Stanmienia-jednostki31122021mzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31032/23Stanmienia-jednostki31122021mzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31033/24Informacjaostaniemieniakomunalnegona31122021rmzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31033/24Informacjaostaniemieniakomunalnegona31122021rmzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31034/25Nieruchpozyskdomienia31122021mzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31034/25Nieruchpozyskdomienia31122021mzp.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31035/26ZestawienienieruchomoscigruntowychwmieniukomunalnymGminyLomianki.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31035/26ZestawienienieruchomoscigruntowychwmieniukomunalnymGminyLomianki.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31036/27BibliotekaPubliczna2021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31036/27BibliotekaPubliczna2021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31037/28CentrumKultutywLomiankach2021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31037/28CentrumKultutywLomiankach2021.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31237/Uchwala3e-1842022RIOosprawozdaniuzwykonaniabudzetu.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31237/Uchwala3e-1842022RIOosprawozdaniuzwykonaniabudzetu.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31237/Uchwala3e-1842022RIOosprawozdaniuzwykonaniabudzetu.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31237/Uchwala3e-1842022RIOosprawozdaniuzwykonaniabudzetu.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31450/16051Bilanszwykonaniabudzetuna31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31450/16051Bilanszwykonaniabudzetuna31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31451/1605Bilansjednostkibudzetowejzbiorczojst31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31451/1605Bilansjednostkibudzetowejzbiorczojst31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31452/1605Informacjadodatkowana31122021rzbiorczo.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31452/1605Informacjadodatkowana31122021rzbiorczo.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31453/1605Infromacjadodatkowa31122021zbiorczowyciag.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31453/1605Infromacjadodatkowa31122021zbiorczowyciag.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31454/1605RZiSjednostkibudzetowej-zbiorczojst31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31454/1605RZiSjednostkibudzetowej-zbiorczojst31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31455/1605ZZFjednostkibudzetowejzbiorczojst31122021r.pdf
https://bip.lomianki.pl/download/2/31455/1605ZZFjednostkibudzetowejzbiorczojst31122021r.pdf


Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego za rok 2021 

Bilans Urząd 31.12.2021 korekta

Informacja dodatkowa UM 31.12.2021

Informacja dodatkowa Urząd Miejski na 31.12.2021 r.

RZiS31.12.2021 Urząd korekta

ZZF 31.12.2021 Urząd korekta
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