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c. NAOWYŻT{A/DEFICYT (A-B)

Ul11 na €a|faqę prcgńmow I projeklów r €a izÓwanych z udzLa€m
środków Ó ktÓryrh mowawań5 uŚl1 pkt2 uslawy o finansach pub cznych
D]2 śpła]a pożyąe| udze|onych
D] 3 nadwyżka ż ]at ubiegłych

D131 ńa pokryc e delic},tu

D141 na rea zac]ę proqEmóW iprcleklów rea|izowanych fUdzi6]€m
ślodków o których mNa wań5 Usl1 pkt2 uŚlavy o Rnansaclr pub Ćznych
D]5 pĄryavac]a ńajątku jst
D]6  wones@dk i  ok l ó rychmowawań 2]7us l  2pkt6us lawyof  nansach

D16r na pokrycre deficytu

D2] spłaly kred',tÓw i pozyaek

Llz] ]' na rea|]zcję prÓolamÓł pro]eklów rea fNanych f udżałeń
ś@dkÓw o klórych mowa w ań 5 lsl 1 pkl 2 uslawy o linansaĆh pub|jdnvch

D23 wykup p.p e.ów wańośc dltch

D231 na rca|farję prc0r6ńÓw i projeklów r €a zÓWanvch f udz alem
ŚrodkÓw o ktÓrych mÓwa w ań 5 uŚl1 pkt 2 uslawy o linansach pub|czivch
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E. Finansowanie d.ficytu' zgodnief ań' 217 ust' 2 ustawy ofinansach pub|icfnych

Ę. FINAN!UWANIE UEts|UY Iu (l1+Ef+EJ+E4+E5r|

Er spredaf pap'eńw wańosc'owyc|r WyemllÓwanyĆh pżez ]ednoslkę

E3 pryw.lyrcja ma]ąlku ]ednostki s.ńoPądu t€Md a|neqo

F4 Ddńła budzFl ' '.d1o L 'ańo )ąd-'e, o|!|T9o f |J.' b'.E}(.
E5 wo|ńe Ślodk ]ako nadwyfka śrÓdkÓw pienrężnych na rachunku
b efąrym budf€lu jedńoslk samorządu teMd ahego W}n kających
z |ozl czen Wyem(ÓWanych pap elÓw wadośc owych kredylów

F' oane Uzupełnia'ąc. do wy|icfenia rc|acji' o których mowa w ań' 242 i 243 ustawy o finansach pub|icznych

ązana u rea faqą Wdakł b ażąc/Ć
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