
Załącznik nr 2

w zł

1 2 3 4 5

Gmina Kartuzy 2202023 0 0 0

 

Zadłu żenie jednostek samorz ądu terytorialnego zaci ągnięte w instytucjach parabankowych (stan na dzie ń 30 czerwca 
2017 r.)

Nazwa jednostki kod GUS

Kwota zadłużenia 
zaciągniętego w 

instytucjach 
parabankowych 

pozostała do zapłaty

 Kwota odsetek
od zaciągniętego zobowiązania 

pozostała do zapłaty

Inne łączne koszty obsługi 
zaciągniętego zobowiązania (bez 
odsetek) takie jak np. prowizje, 

kary umowne, pozostałe do 
zapłaty

w zł



Załącznik nr 3

kodGUS Nazwa JST
Czy JST opracowała program 
postępowania naprawczego?

Opinia RIO o przedłożonym 
programie naprawczym

Przyczyny wdrożenia 
programu postępowania 

naprawczego w JST                   
(wymienić w punktach)

1 2 3 4 5

2205023 Gmina Kartuzy NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Jednostki samorz ądu terytorialnego wezwane w 2017 r. do opracowania i uchwalenia programu post ępowania 
naprawczego (stan na 30 czerwca 2017 r. )



Załącznik nr 1

w zł

1 2 3 4

Gmina Kartuzy 2205023 0

Zobowi ązania finansowe, które wykazuj ą ekonomiczne podobie ństwo do kredytu/po życzki (stan na 30 czerwca 2017 r. )

Nazwa jednostki kod GUS

Zobowiązania finansowe, które wykazują 
ekonomiczne podobieństwo do kredytu/ pożyczki*

Uwagi

*Według § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu 
publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się obok kredytu i pożyczki sensu stricto, również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ 
na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub 
finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z 
finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.


