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I. Stan Funduszu na początek roku

z tego: 620 096
1. Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 7 216
2. Udziały i akcje                                                         16 490
3. Środki pieniężne 6 811

papiery wartościowe                                   
w tym:        0

4.1. papiery wartościowe Skarbu Państwa 0
4.2. papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego 0
5. Należności 879 746

5.1 w tym z tytułu udzielonych pożyczek 879 597
5.1.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 404 615

6. Pozostałe aktywa                                                              978
7. Zobowiązania (minus) -291 145

7.1. w tym z tytułu pożyczek 290 939
7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 260 939

II. Przychody 91 162

1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 45 050
1.1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 45 000
1.2. Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych 50

2.
Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 
administracyjnych kar pieniężnych 0

3.
Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 19 312
Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa                                                     
w tym: 19 312

3.1.1. dotacje otrzymane na cele bieżące 850
3.1.2. dotacje otrzymane na cele inwestycyjne 18 462

Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego          
w tym: 0

3.2.1. dotacje otrzymane na cele bieżące 0
3.2.2. dotacje otrzymane na cele inwestycyjne 0

4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej1) 0
5 Przychody finansowe 26 300

5.1 w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek 26 000
5.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 15 600

6 Pozostałe przychody 500
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III. Koszty 75 880
Dotacje                                                       
w tym:           49 100

1.1. dotacje na cele bieżące 10 000
1.1.1 w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 4 400
1.2. dotacje na cele inwestycyjne 38 500

1.2.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 27 720
1.3. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 300

1.3.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 156
1.4. spłaty kapitału kredytów bankowych 300

1.4.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 0
1.5. dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji 0

1.5.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 0

2
Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy 
celowej budżetu państwa 8 500

3 Umorzenia pożyczek 600
3.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 14

4
Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z 
wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej 10

5. Inne wydatki na ochronę środowiska 10
6. Koszty działalności organów i biura 

w tym: 14 085
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:                                                   11 560

6.1.1 wynagrodzenia 9 715
6.1.2. składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 1 618
6.1.3. składki na Fundusz Pracy 227
6.2 zakup towarów i usług 1 432
7. Koszty finansowe 3 575

7.1 w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 3 575
7.1.1 w tym od jednostek sektora finansów publicznych 2 533

8. Pozostałe koszty operacyjne
IV Stan funduszu na koniec roku

w tym: 635 378
1. rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 7 116
2. udziały i akcje                                                         16 490
3 środki pieniężne 2 853

papiery wartościowe                                   
w tym:        

4.1. papiery wartościowe Skarbu Państwa
4.2. papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego

5 należności 890 146
5.1  w tym z tytułu udzielonych pożyczek 889 997

5.1.1 w tym jednostkom sektora finansów publicznych 409 399
6 pozostałe aktywa               978
7. Zobowiązania (minus) -282 206

7.1. w tym z tytułu pożyczek 282 000
7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 222 000

V Środki na wydatki majątkowe własne 2) 500

……………Wrocław, 16 listopad 2015 r. ….………………….
miejscowość i data

1) W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucja  
2)  Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.
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