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D1 1 1. na realizacjg programow i projekt6w realizowanych z udzialem
Srodkow, o ktorych mowa w ad 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
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D13 nadwyzka z lat ubieglych
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D131 na pokrycie deficytu
4, papiery wartosciowe
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D141. na realizacjq programow iprojektow realizowanych zudzialem
6rbdk6w, o kt6rych mowa w art 5 ust.1 pkt 2 ustawv o finansach publicznvch
D1

D15 prywatyzacja majqtku jst
D16 wolneSrodki, o ktorych mowa w art 217 ust 2 pkt6 ustawy ofinansach
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D231 na realizacjQ program6w i projekt6w realizowanych z udziatem

7

r) niepotrzebne skreslid

Skarbni

Skarbnik
2016 10 19

2016 10 19

9FB2829BB97DB68A

Slrona
,1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 20'16 '10'19

1z 3

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

E. FINANSOWANIE DEFICYTI,J)(El +E2+E3+E4+E5)

E1 s1zedaz papier6w wado6ciowych wyemitowanych przez jednostke
E2 kredyty i po?yczki
E3, prywatyzacja majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego

E4 nadwyzka bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego z lat ubieglych
E5 wolne Srodki jako nadwyzka Srodk6w pieniQznych na rachunku
biezqcym budZetu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych
z rozliczeh wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6w i
2)
3)
{)

jednostki wypelniaiq za l, ll, lll i lV kwartal
jednostki wypelniaiq tylko za lV kwartal
wypelniaiq iednostki. w ktdrych planowana lub wykonana roznica miQdzy dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupelniajqce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

F1 Lqczna kwota wylqczei z relacji, o ktorej mowa w art, 243
publicznych w okresie sprawozdawczym

ust

1 ustawy o finansach

Fll,kwotawylqczed,oktdrychmowawarl 243ust 3ustawyofinansachpublicznych
F'12 kwota wylqczen, o kt6rych mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

F13 wykup papierow wartosciowych, splata kredyt6w i pozyczek zaciqgnigtych na splatq
F14 wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne

F2

ZobowiEzania zwiqzku wspolhrorzonego przez jednostkg samorzqdu terytorialnego

F3. Kwota zwiqzana z r€alizacjq wydatkow biezEcych, o ktorych mowa w art 242 ustawy o
-'
finansach oublicznvch

F4 Kwota wydatk6w bieZqcych ponoszonych na splatE przejgtych zobowiqzai
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach

5)

wypelniaiq iednoslki lylko za lV kwartaly
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Wyja6nienia do sprawozdania Rb-NDS
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