
B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie

wierzyciele
kwota

zedłużema
ogółem

(kOI 3+8)

podrmcty
sektora finansów

publicznych
(kol 4+5+6+ 7)

grupa IV pozostałe
podrmotv

grupa I grupa u grupa III

F1 wartość nominalna mewymaęatnycn (potencjalnyCh) zobowiązań z tytułu coztercnvcn
poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

0.00
F2 wartosc nominalna wymagalnych zobowiązań z
tytułu udzielonych poręczeń i gwaranCji na koniec
okresu sprawozdawczego

0.00

0,00

0,00 0.00

z budżetu państwa
oqółem

ł.·· ' .• ;_

x

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00

Plan

0,00 0,00

F3 wartość poręczeń I gwarancji udzielonych w okresie
sprawozdawczym 0,00 0,00 0,00 0.00

Kwota zot owrązama ogółem.• -

0,00 0,00 0,00

05<28842-31

telefon

0.00

0.00

0,00

wtym:

długoterminowe

0,00

B. krótkoterminowe zobowiązarua zrestrukturyzowane

0,00

Wykonanie

Manola Michalska

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację program6w, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0.00

Lp. Wyszczególnienie

BeSTia SK/\Rr IK
~,'~oJ..~

M r
O 'x o Iska

wtym:
z innyCh źródeł

ogółem
długoterminowe

O<Jółł!'f1 kredS4~ipozyczkl oraz wyemitowane papiery wartościowe
wtym:

o,tAJ0,00 0,00

na współfinansowame
(udział własny)

0,00 0,00

Wyszczególnienie

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

1. Wykup papierów wartośctowycn. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę
przejętych zobowiązań SPZOZ w ckresre sprawozdawczym 0.00

0,00

2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na komec okresu sprawozdawczego 0.00
3. Wykup obligacji nominowanycn w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki
przed dniem 1 stycznia 2010 r w okresie sprawozdawczym
4. Zobowiązania związku współiworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w
okresie sprawozdawczym

0,00

Wyszczególnienie

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

A. krótkoterminowe zobowiązama przejęte przez instytucje Imansowe

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie
kwota zobowrązań ogółem odsetki naliczone od zobowiązań odsetki nauczone od zooowiązań

(kol 3+4) niewymagalnych wymagalnych

Wartość odsetek 0,00 0,00 0.00
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