Regionalna lzba obrachunkowa w Warszawie

Powiat Mi6s,ki
ul, Ko6ciuszki 3
O5-3OO MINSK

sprawozdanie o nadwy2ce / deficycie
jed nostki safnorzqd u terytorialnego

6B7E58E 1,q47D700A

MAZOWIECKI
za okres od poczatl(u roku do dnia 30 czeMca roku

7'! 1581788

woj€w6dztwa
1)
pcrwiatu
/ zwi4zku

mazowieckie

mifiski

gminy / zwiqzku ')

A. DOCH0DY (A1+A2)
1

16 313

B. WYDATKI (81+82)
!t2 449 413,1

112 812 41

11 993 191,

5 019 500,0
l'1 1. na reallzacjQ programow

i projeKtow realizowanych z udziatem
Srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust,1 pkt 2 ustawy o finansach
D12 splata pozyczek udzielonych

D131 , na pokrycie deficytu

41. na (ealizacje program0w i proiektow realizowanych z
Srodk6w, o kt6rvch mowa w art 5 u$t 1 pkt 2 ustawv o finansach
D15. prywatyzacja maj4ku jst

D16'1 na pokrycie deficytu
D17. inne Zr6dla

11. na realizacje programow i prcieKtow realizowanych z udzialem
5rodk6w, o kt6rych mowa w art 5 ust.l pkt 2 ustaw o

5rodk6w, o kt6rych mowa w art 5 urit 1 pkt 2
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Dane uzupelniajqce:

ch publicznych

ust.2

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217

E. FINANSOWANIE DEFtCYTt-r\U1+E2+E3+E4+E5)

E1. sprzeda2 papierow warto5ciovrych wyemitowanych przez jednostke

E3, prywatyzacja majqtku jednostlii samorz4du terytorialnego

E4. nadwy2ka bud2etu .iednosiki si:rmorzqdu terytorialnego z lat ubieglych
E5. wolne Srodki jako nadwy2ka Srodk6w pieniq2nych na rachuhku
biezacym bud2etu jednostki samozqdu teMorialnego, wynikaja,cych

z rozliczeA vryemitowanych papier6w warto6ciowych, kredyt6w
2)
3)
4)

jednostki wypelniaie za l,

.

ll, lll i lV kwadal

jednostki wypelniaiqtylko za lV kwarlal
!vyp6lniaiqiednosLki,

w kl6rych planowana lub wykonana rd2nica miedzy dochodaml

a

wydalkami jBst

F. Dane uzupelniaj4ce do wy'liczenia relacji, o kt6rych rnowa w art.

i 243 ustawy o finansach publicznych

F1, LEczna kwota wyleczei z relacji, o l(6rej mowa w art. 243 ust 'l ustawy o finansach
publicznych w okresie sprawozdawczynt

F1

1

kwota wylqczei, o kt6rych mowa

u,art 243 ust 3 ustawy

o

F12 kwota wyl4cze6, o kt6rych mowa s,art 243 ust 3a ustawy

finansacfl publicznych
o

finansach publicznych

F13 wykup papier6wwarlosciowych, splata kredyt6w i po2yczek zaciqgniQtych na splalg
F14 wykup obligacji nominowanych w vr'alutach obcych wyemitowanyclt na zagraniczne
F2. Zobowi4zania Niezku wsp6ltwozorlego przez jednostke samorzqdu terytorialnego
z r&alizacj4wydatk6w ble2qcych, o kt6rych mowa w art, 242 ustawy o

F4 Kwota wydatk6w biezqcych ponoszonych na splatg przejQtych zobowi4zad
samodzielnego publicznego zakladu opioki zdrowotnej pzeksztalmnego na zasadach

sr

wypelniaiqiodnoslki tylko za lV kwartaly
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WyjaSnienia do sprawozdania Rb-NDS
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