
ZARZĄDZENIE NR''a':..]']'1 "I
BT]RMISTRZA ILOWEJ
/DNtA...;..r..l'7. ..

w SPRAWIE: PMYGoToWAN]A PRoJEKTU BUDŻETU oMINry
IŁowA NA 2005R

ll

l Przedkladom projckt UchiED. budżelo$cj na 2005r, r$aq s zllącznit! nr l do
niliejszcgo i,n.ządf enia

2 Pąed\hdom objaśnienia do prcjcl'lu lcbNall budieloŃj fa\rań. s zo|ącznil.U
nl || do ninicjsŹĆ8o f.Źądzenia'.

] P.zedklłdum inJbmacje o stanic n1jcniu l'onnlnalncco zaNańą \ fu|ączniku
nr l]] do ninicisZe8Ófarządzcni!'

r' Pradk|adam nrojcl.l prc.qnoa- długu ij.8o splalt na |ata 2005.]009 .fas an} s
alącail'u nr lv do nini.jsEeo azĄdtnia'

N| podstaNie an'52 uŚ' l Us|a$] z dnia 8 mirc. l990l' o Jono,:4ćl.
sDn'I' { t.tslj.dnoliq. DzU' z 200ll. nr l42.poz' l59t2 póżnicjsrymi
fńiańami). zARzĄDZAM co NAsTĘPUJE;

ii2

Zarząducnic \chodziN 
^cie 

zdliem Podpisnoia'

i?



UĆhqllaNr ''
Rrdy Micjs|iĆ.r w llo\,cj

Uc|lrv^L^ BlJDżETowA NA ż005R' GIt!|NY ILorvA

Na podnółie d,|8 ust.2 pkl4' pk 9lit ''d.., pkl I0 o@ arr6] us 2 uŚaq} zdnia
3 oeĆr |990óku, J.uo44.ł'? r]'l,,lr (cksljcdnolilyz 2o0ll' Dz U' Nl l42. poz l59| z
Ńaiejsąvnihia]lMi)'oEd'l09E|,2 pkt l' an' l l0 Bt'l. Ń 2.ań'l l2 uś'l' uŚ'2
plp' d' I l6 un. | 

' 
El'2' d.l24 EL l pkr l '2']'4'4ą5.6.7,9.l o' 6l.2 pk l J' ust.3. !sl-4 pkl

| 
' 
ón.l28 6l.2' d' l ]4 u(] uiawy z dnia 2ó lisloFd. l99&' olnaŃa.h Publi:n,th (|.kś

jcdnoliry z 2o0]t. D2.U' Nr l5, poz,l48 z późnicjsz}mi hianami]j
Rdda Mjejśka w llowej Ehwala co nstęl]uj.:

tll Unala sil dtrhody budźcfu gnin! q vsokości l5'408'4]7zl j.li N aląc2.j(u tr l do

ogóLn! |v!|a dfthodól'o ''o( mowa l U.' l ob4jmui. dolacje c.lo$! z bodżdu PafulM na rc.]iżcję adaó hi.ąclth z uk6u
.dńinislr&ji u.doKj oE iM'cl' zl@n'th 8mini. \r k\ei. l '9]2'2'7z|j.l w alącait! n! j do uchqlly'. dol&F *|ow9 z budifu pańśnva na addic bieącc Ędkosmc ia
podŚawi. Porozunień z orglnoi adminiśJicji rądow.j w ktoch 2,000z|
j.! v za]ą@li\u E4 do ŃhMln. dochod) z 

'Iulu 
ĘbĄró*.z oPlat 2 ano|.nia m .pfud@ 

']bbolu 
\t

(wocie 30.000f| jar v u lqc,łi&u tr 5 do uchw'ly'. domcje (|o\t z bu&elu Pajisrw! na rea|izcję inw$rycji ifal'upów
in$$q'crjny.h łlsnych 86iny !v \!o.ie ]87.499f'. śtodki M dońnaŃtraie $|an)th in*6tFji gnin' po4slid. z im}th
źJod.l s k\ei. 2,9l7.2]2z|,

' dolac]c celo*c z budŻefu Paisl*a na Paliach Nl$nych żduń bieącich
lllinywk*ocig241 000zł

s2I UŚa|a się q]da*i budż.u gminy w kweic | 5'6l] 8]9zl ja\ \. alqchiku nr 2 do

] wldidiok1ó9th n]o\|ó [uś 1 PŹĆ7naca się lącznie na:
|) $]dalk' bic7'1.. \\'oli l0 977 806 ry t)ń:

a) t\ol'i 'l '9J{ 77]2] Z pŹ€bm7rni.m na \)Msńdfunia i Fxhodł.
od \'1.nagrodzcń.

b) k\o|q l80 8 ]]zł Ź Pżthacrnicnl n! obnuEę d]LLg! \ om]
Il Polęcztnji udzicIone pżczgń]inę 84,4492|

c) k\|ot |]j'0927| 7 l)u.z'aĆ4nńN ni dÓl.cjt.
]! \liJtki mJją koB rsoq J 676'0]]2l j]k rr Dlączjiku n. ó Jo Ńh\ah \

l) [\oq j 9:6 l]]1|ll $l'dJt|iz\ ązrr. f \i! o]cuj !l Pn]gIaI l
'n\cs!.1tnYmi: ) \d!t[i do drsP4 q' jtdŃŚl.t PJo$cntfl$ rY klN)c | ś 000zl jJ( (

ahtznitu nl8 tjo U.hRŹl!



r) k\o'ę dob.ji podn'io'oŃj o klórcj ńowa w un 2 ph l |il 
..c'. pŹ.bac7' siq

da NicFbliocj s*Óly PodŚawwj 
''Mata 

sztola.'Y Ńoni'ic Żlgańskim Ó

upń\hicnieh lztoly lublicDcj $' kwi. l2''092zl

') 
]{\ÓĘ poĘcfeńi' o llóftj 

'nÓwa 
$ usl'2 pld l ln !lb.. pŹ!fuca się na

pÓĘczĆnie |Icdlu fŹciąEnięlĆgo nżćf Łu'Ćki zsią2.k ońin M
opńcowic prcjclś'u łolck'oów.

] o8ólM kvolł r7dattów.}tĘślfu w ul. I obcjńuje lat'c;
a) s)daddqkeić l.9]2.257dMadaiabi.żąc.zatlśu

adEinisu&ji E4doMj o@ iM€ z]{onć gnini.' ja| s aląpaitu
tu I do mimly,

b) s}daśi w kv@i. 2'0o0zl ia adeia bicż4cc Mliewanc n'
po&l.wi. r'orzmicń z orgfui adninislńcji rządoŃj jak \r
z'lącailu E 4 do uÓw|y'

o u}dadu w twi. 80.000z] ńa Ea]ieję adai okĆślonych q
pfu8]mie profilatlyłi i rodiąg^@ia Problemów alłoIrc|o$] ch.
jat w z.tą@iku fu 5 do !ch$żly'

'4. KBob @ u}dati aiąam z M.|oldnimi prg!Źtjmi inqlsr}tin'mi' o (lóEj
ńo9a * Bt.2 pltt 2 lit'l" ob.jńuj. $1d.$ D nnóMłoi. Plormów' jar v
alącaik! fu 12 do uchkiy'

'' 
Uslald się finn qfd!'lów w kwoci. 5.2]9' l762l m lald 2005. 200' na tlizcj(
\iclol€'.jch progmów inw9y€yjnych' w tyh śodki z fundlśa slflk@lncBo
ZPoRR wk@i. ]'lI4.5l4f 

' 
jal B zalącaiku M |2 do Ęhslty,

6' Us'aI! sĘ sldatki w l$eic 3'995'057fl M pros'e' i proj€kty Ealie*e &
nodków po.hodfąc'th ż fundBfy 5L1K@liycĘ jar w aĘc&itu B 1] do Ebsaly'

ś]l, Usbla sĘ d€fic}1 bud&N sniny w l@ic 245'a02fl' ja|o ńaĘ międŹy dehoddi
i B}drtł@i' !.kr'ty p'zychod4i poćhodŹąc'Bi f k.dilół.

2, Usbld sil mthodybu&.lu łkłocie 958'0002l,jal*alącfuikuN l l do uch$!ły.

l) Śpla1a poĄlz\j f NFoŚ'ow .748'ooozt'
2) spkb p.łĆŹli Ź wFoŚicw ' óo'ooofl
]) splala ked}lów I50'0oofl

s4
Ust6]. sĘ Plfu pęlchodóN i s]{!ltóv atladu budżllo\ęBo jal w Źlącaitu M 

,' 
do

s5
UŚb|d u. pb pń'.łodo( iq'ydJ ó.s on'mcFo Fuduvuo rc} Ś' do\l l1
cospod&ki wodŃj. jlt $' rlącailu nr 9 do u.h*ały'

Ustola się plan pż}chodlnv i \]datró$ łodtó]L spccjalqchj.t \\ zli..ri\! n. |0 do



07

|'ogóhą{(!okości .66'u3ż|
.)o'UUUwtyń:

4) 20.000f| B zldea z arEu ku|tły i GfuDny dacd'.rwo mrcdo$go'

') 
20.0o0zl na zdaia f ak6u 86lodatki rońuńlnej i och.ony śrdo$iska'

ó) |0'ooozl Madeiag afucśi.'mĘońu i ł'{ćeni

t8
UPoMż|it 

'Ę 
Bmiśż llosq dó:

l' dotoorMia ai4 v Pldi. qyd!*ów z u'lącf.i'em pŹeni.si.nia *1datkós

2- lpo*żżliąia w dód2. żr24daia E.oMiłówjedno$ct o.8łizeyjńych 8ńińy
do dokonyveia mid w plsi. sydalków jćdńoslek w mŃh tcgo gm.go
ref&ialu khsyfikfuji bud'ltosj z ł'4ti€n rydaŃw @ $}D.erodeia i
pochodn. od *Fagrcdeń o@ v)d.dów ńają'lo*y.h'

3' lolołai! ĘllnyĆh śrcdków n. mchq|ach hekos'ch w imych banłich niż blit
powad?4cy ob6iu& bldż.nr 8ninn

4. Ś&hodzi.INgo ai.r&i' abołiąań do w'skości l.600'0md.
5. aciąrdia dlugu, ońu sp]at żoboNi4zń gmińy'
6' aił8ei. \r.d'aóŃ i PÓży@k lóttot.@jtD*)th do $7$ko]ś.i j.l l7'232zl w t}t

do Ęekości 2'9| 7-232f ń ptlffuśomic sld.tków w 
^ią'tu 

a śN.dtei
finaNĘmiz fud6e sI$}ltlne8o zPoRR'

$9
UĆnMb Whodzj w łci. z &ićt l s9cai! 2m5l' i p.d|cgt o.dofuiu w Dfic@i*u
Ur4doqtm vojcwjdaM LuhBkicso.


