E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych
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El. sprzedaż papierów wartościowych
samorządu terytorialnego

wyemitowanych

przez jednostkę
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E3. prywatyzacja

majątku jednostki

E4. nadwyżka budżetu jednostki

samorządu
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z lat ubieg/ych

ES. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i
pożyczek z lat ubieg/ych
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jednostki wypełniają za l, II, IIIliV kwartal

l)

jednostki wypełniają
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wypełniają Jednostki, w których planowana lub wykonana rótnlca między dochodami a wydatkami jest ujemna

tylko
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za IV kwartał

F. Dane uzupełniające-do wyliczenia

relacji, o których mowa wart.

242 i 243 ustawy o finansach

Wyszczególnienie

publicznych
Wykonanie

Plan (po zmianach)

F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa wart. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w okresie sprawozdawczym
wtvm:
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F11. kwota wyłączeń, o których mowa wart. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

O,OC

O,OC

F12. kwota wyłączeń, o których mowa wart. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

O,OC

O,OC

F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

O,OC

O,OC

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne
rynki przed 1 stycznia 2010 r.

O,OC
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F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
przypadające do spłaty w roku budżetowym

O,OC

O,OC

F3. Kwota związana z rąalizacją wydatków bieżących, o których mowa wart. 242 ustawy o
finansach publicznvch
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach
określonvch w ustawie o dzialalności leczniczei
5)

wypełniają

jednostki
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X
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tylko za IV kwartały

Mariola Michalska
Skarbnik

2016.02.19

7DCEA872764CC684

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.25

SKARBNIK

~~

Mariola Michalska

Strona 2 z 3

