PROJEKT

Załącznik Nr.3 do Zarządzenia Wójta Nr 20/2005
z dnia 10 listopada 2005
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU....................................
Lp

paragraf

1

903

2

911

3

931
941
942

4

PRZYCHODY

Uchwała budżetowa po
zmianie
zwiększenia

Przychody z zaciągnietych
pożyczek na finan. zad. real.
z udziałem śr. z budż UE
...........
w tym na prefinansowanie śr.
Unijnych
............
Sprzedaż obligacji
skarbowych na rynku
krajowym
Sprzedaż innych pap.wart.
emit.przez j.s.t

zmniejszenia

Plan po zmianach

............

.............

...........

............

.............

.............

Przychody z prywatyzacji

944
5

951

6

952

7

955

Spłaty pożyczek i kredytów
udzielonych ze śr.
Planowane do zaciągnięcia
kredyty długoterminowe na
pokrecie deficytu
na spłatę rat kredytów i
pożyczek
Planowane do zaciągnięcia
pożyczki długoterminowe
Wolne środki z tytułu
rozliczen kredytów i
pożyczek

1 118 074,00

-

135 000,00

-

135 024,00

-

w tym na pokrycie deficytu
Nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych
w tym środki na pokrycie
deficytu
RAZEM PRZYCHODY

1 388 098,00

-

paragraf ROZCHODY

Lp
1

2
3
4
5

Uchwała budżetowa po
zmianie
zwiększenia

zmniejszenia

Plan po zmianach

963 Spłaty pożyczek otrzymanych
na dofinansowanie zad. real.
z udziałem śr z budżetu UE
w tym na prefinansowanie
środków unijnych
Wykup obligacji skarbowych
971 sprzedanych na rynku
Wykup innych papierów
982 wartościowych
Pożyczki udzielone przez
991 samorząd innym podmiotom
Spłaty kredytów i pożyczek
992 długoterminowych

135 024,00
-

6

994

Lokaty

RAZEM ROZCHODY

135 024,00

Informacje uzupełniające;
I Pokrycie deficytu (niedoboru)budżetowego
1. Kredytem długoterminowym
2. Pożyczką długoterminową
3. Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
4. Wolnymi środkami z tyt. roz. kredytów i pożyczek
5. Przychodami ze sprzedaży pap. wartościowych
6. Przychodami z prywatyzacji majatku

-

1 118 074,00
135 000,00
...........................
..........................

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)
1) Spłata kredytów i pożyczek w przyszłych latach
2)Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach
3) Na zadania przyszłych okresów

.....................................
..................................... Wójt
..................................... Stanisław Sadowski

