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Dane uzupelniajqce:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie

z afi.217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

El, sprzeda2 papier6w warto6ciowych wyemitowanych przez jednostkg
E2 kredyty i po2yczki
E3. prywatyzacja majqtku jednostki samorzqdu terytorialnego

E4 nadwyzka budzetu jednostki samorzqdu terytoriainego z lat ubieglych
E5 wolne 6rodki jako nadwy2ka Srodk6w pienig2nych na rachunku
bie2qcym bud2etu jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych
z rozliczeh wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6u
2l

jednostki wypelniajq za l, ll,

J)

jednostki wypelniajE lylko za lV kwartal

lll i lV kwarlal

wypehiajq jednostki, w k16rych planowana lub wykonana rdznica miedzy dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupelniajqce do wyliczenia relacji, o kt6rych mowa w art.242 i243 ustawy o finansach public;znych

F1 t-qczna kwota wylqczei z relacji, o ktorej mowa w art 243 ust

1 ustawy o finansach

publicznych w okresie sprawozdawczym

F1

1

kwota wylqczeir, o ktorych mowa w art 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych

F12 kwota wytqczed, o ktdrych mowa w art, 243 ust 3a ustawy

o

finansach publicznych

F13 wykup papier6w wartoSciowych, splata kredyt6w i pozyczek zaciqgniQtych na splatq
F14 wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne
F2 Zobowiqzania zwiqzku wsp6ltworzonego przezjednostkQ samorzqdu terytorialnego
F3. Kwota zwiqzana z r?alizacjq wydatk6w biezqcych, o ktorych mowa w art 242 uslary o
-'
finansach oublicznvch

F4 Kwota wydatkow bieZEcych ponoszonych na splate przejetych zobowiqzai
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach

s)

v"lpelniaiq iednostki Lylko za lV kwartaly
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WyjaSnienia do sprawozdania Rb-NDS
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