
załącznik nr 3 do uchwały Nr    /VIII/2019 Rady 

Miejskiej w Suchedniowie z dn. 23.05.2019r
Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie 

Nr 25/III /2018

z dnia  28.12.2018r.

w złotych

1 2 3 4

4 148 344,94

1. Kredyty § 952 3 040 000,00

1.1

Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą 

z podmiotem dysponujacym środkami 

pochodzącymi budżetu U.E.

§ 952

2. Pożyczki § 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu 

U.E.

§ 903

4.
Papiery wartościowe (obligacje) których 

zbywalność jest ograniczona
§ 931

4.1

Papiery wartościowe (obligacje) których 

zbywalność jest ograniczona, emitowane w 

związku z umową zawartą z podmiotem 

dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu 

U.E.

§ 931

5.

Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone 

do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 

których istnieje płynny rynek wtórny.

§ 931

6. Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 0,00

7. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 1 108 344,94

8. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

9. Przelewy z rachunku lokat § 994

10. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-44

960 000,00

1. Spłaty kredytów § 992 960 000,00

1.1

Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z 

zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym 

środkami pochodzacymi budżetu U.E.

§ 992

2. Spłaty pożyczek § 992

3. 

Spłaty pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu U.E.

§ 963

4.
Wykup obligacji komunalnych, których 

zbywalność jest ograniczona
§ 982

4.1

Wykup obligacji komunalnych, których 

zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w 

związku z zawarciem umowy z podmiotem 

dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu 

U.E.

§ 982

5.

Wykup papierów wartościowych dopuszczonych 

do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 

których istnieje płynny rynek wtórny.

§ 982

6. Udzielone pożyczki § 991 0,00

7. Przelewy na rachunki lokat § 994

Rozchody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp. Treść
Klasyfikacja

§
Kwota

Przychody ogółem:


