
Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) <J Wykonanie J)

E. FINANSOWANIE DEFICYTLf~E1+E2+E3+E4+E5) o.oc 0.00
z tego:

E 1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Jednostkę o.oc 000
samorządu terytorialnego

E2. kredyty i pożyczki ~ 0.00 0,00','
E3, prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytodalneqo 0,00 0,00

E4. nadwyżka budżetu [eoncstki samorządu terytortalneqo z lat ubiegłych l) I)C n or

ES, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. wynikających 0,00 0,00
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych. kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartal

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa wart, 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

T
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa wart. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00
w tym:

F11. kwota wyłączeń, o których mowa wart 243 ust 3 ustawy o nnansacn pubhcznych 0,00 O OC

F12 kwota wyłączeń, o których mowa w arl 243 ust 3a ustaw)4IQ finansach publicznych 0,00 O OC

F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów I pozyczek zaciągniętych na spłatę 0,00 O,OC
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

F14 wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne Q,eS 8.8S
rynki przed 1 stycznia 2010 r,

F2, Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoriatnego O,OC OOC
przypadającedo spłaty w roku budżetowym

F3. Kwotazwiązana z rljalizacją wydatków bieżących, o których mowa wart. 242 ustawy o X OOC
finansach publicznych

F4. Kwotawydatków bieżących ponoszonych na splatę przejętych zobowiązań
0,00 000samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

określonych w ustawie o działalności leczniczej

S) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
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