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7nl'ĄcZN|KNR I

Do Uclłw^lY DUDf |iIow|]J
MDv MJrlJSl(rLr w l.OwEr

IROCNOZOWANE DOCttODY 200sR.

L,r D1!t^L TREŚĆ

l 0t0 ROLNICTWO I LO\IIEqIWO 2,500

- dfthody z óajńu id'crtŹły sktad.'ków
mają&o*łtll sk&bu P&islła j€dnoslck troPĄdu
k.Iodalieeo lub imych j.dnoś.t shń finansów
Dlblimrcn oe imlct tów o lodob.E chdttMc

2 500

f. 600 TRANSPoRT I ŁĄczNosc 3.J04_?3t

' nodti M dot.aewaic slGnych inwitycji
ghi! poz$tM. f imy.h źtódel,

'dobĆje c.lowe ÓlŹynoe f budż€tu panśwa na

rca]iacjc in\ślńi i załuńw inŃ3t't'qth g|anych

2.9t1.2)f

381.499

L 700 GOSPODARXA MIESZK^NIOWA 821.98t

. sdlt1 z op|al z z'./Ąd Uż}rkolmic i
użi1koWń łic.fyśe nicruchoności

- d@hody z najmu idzic.zŹły sk]adników
m.jąttoq]th skdbu Pafulw' jednBl.k smoŹ4u

'c.Iod&ln+o 
|ub innrhj.d'onek s4kloB finmsów

pu!|icaych ouz iMych umówo Podobn)m ch4ukleŹe
- \L?bV z trlulu !G\szl,.k.nia pBya

ltj'diosaja ŃŃzysIęo Ę pawo Ń'l6non:j
. ĘI}\} f liulu odPlalneEo nlbycia pmwa

42,000

1t.000

5.000

7i9 981

710 2,000DZIALALNOSC USLUCO\YA

5.

. dobcja ..|owa oEynrfua 2 bldzefu priŚlwa na

adMii bi.'4E r.alizorrmc na podŚl.l'ie pooańidń z
ol8&fui adminiŚla€ji uądoMj (śrdl'i .a adani! z

t.000

750 .{DIIINISTR^CJA PI'BI.ICZNA

- doGcF.clowa narcu|iac]ęadń bi.ź4cy.h z
DkśU adnnulótji rządoN.j oraz n!l!.h 7!dai!

'ćĆol). 
h gnn n ic !sb*2ńti

- dod]on\ f\iązane z lcJ]izncją adt z a(l.su
adń innh.r i ./qdoMj !.JŹ ]tn1ch / lrń z]t.oń!.h

71.050

71600
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PROGNOZOWANE DOCHODY 2OO5R.

DUAL TREśĆ

6, ?5t
!łf ĘDY N,(cf ELNYcll oRG^Nó\łTII6ż-

P^ŃsTvow[J |(oNTRoLl l oc}tRoNY Pnlw^oRrz
słDowNlcTw^

1,1(2

. dol.cj! eloM fu t.dieję z.d.tl Ucźalrh z
zk.Ś! ldmilislr&ji E.dowj o@ iŃ'!Il adó
f@ny.h 8mini. (śÓdki n' pÓw.daic i rl(tulieję
ltah8o Ejśś.a q'borców)

| '|ó2

7, 157 395

. dol'.j. eIoE ot'.''D. 2 b!dża! P.]iśt BEli&h ad'ń Di.ą.y.! z alB! ldDini'lsji
ądowi @ inńy.]! z.dd d@'.h &nini.'

t95

8. 156

DocHoDY oD osÓB rR^wNYcH' oD ośÓ'
FTZYCZNYCII I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
Fosr^D^JĄcvctt osoBowoścr Pn^WNF-J

oR^z WYD^TKI zwllz^NE z lcrt PoaoRĘM

.|ól9J8r

. Pod'|* od nińchoiboŁi

. podd.t od śrdków t'u'ponol'th

. pod.t.ł od s!.drów i dewia

. pod{.k od posirdua. pct{

. 
"?ł}.ł1 

z oPh'y tlToEj
. q'B\) ż opkty dd'nińislrŃyjncj a cz'mości

. pod!|.\ od cf}tnoś.i Ć'Yi|noPńM)th

. tĘł}Ą] zoPłóty słaboMj

. Pod!rck o<l d'!|!]noii 8oŚpodaaj o'ób
fizlcatrh, opla.$y v fomic krny podalkosj

. udzhł q podatku dochodoq!ń od osób

. udżi!]) w pod!ńu do.hodoŃ1n od osób

. $!b\ f op]a' a 7!zŃlĆri. na spr..daż

- dobq! or.4n!nr r funduszt cclo\qch na
cal'!.ję adli bi.ż4cych j.dŃskk sckoG n.evis
)ublac,t ch (dol&j! . PIRON)

2.4'13,898
79.532
t22.855
t0l!t9
ó,00o
5.000
24.000

ó'000

50.000
t0.000

10000

|.)24 261

r80.000

30 000

li,r.4to

;r,; t,a.to.ttt
,l

RóżNE RozL|czEN|.1
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PROCNOZOWANE DOCHODY 2OO5R.

L.P bzlAL TREść

. cfti oświaloM ob"fuji óŃI!.j

. Ćzęść $!tóW$a $bwfuji ogólfuj
l kłol! podsbwowa -4ló.74ó
. laota E!p.l.i.jł.. - 565'|ł2

' poaśal. od$tld (odsl&i od ś@dków n.

31f8221
98t,838

10.000

t0. 80t oswtATA I wYcBowANrE r.450

- D.zost.]e odŚc&j (odg&i od śrcdków ńa
ń.hunteh bdlos'dt nló|' GzEAsz i Pż.dg|ola)

. do<hody z .'jnu i d'cż!"7 sk|ad'ików
maj4tov}th słłbu Pafurw' j.ddl.k samŹądu
l..yldia|B8o |ub iM}th j.d!'Gł.t *lloń fiM$*
publiay.h oż iMy.h Mów o podobnF chlEkte

r.t50

t0o

ll 852 P()MOC SPOLECZNA 7,to1.65

. doo.j. ..losc 2 hudż.fu P.ó'tw. !. '.'iacjtbi.ą.''cn ud.ń zl..onFt v Ęt.
\Aodb tu uberphcihta zdtuwohe o acan! za

ofubr pobi.rująą hichóĘ śiodą.nio 
' 
pÓńoc!

.fa,ilki i PÓ"laĆ n nal,ź. ońż śkladki no

. h|iądĆz.nio |od,innł' ofuz 
'addti 

Ąa
nhePieclnia lr|!ry!a!n. i |enlo|.. ubclPi!ł1|ĄiLl

. ,'hgi opilhutic'. i s?..jali,|tńa uślrqi

. dorr.j. s|Ń. pr2.t!a!c t budż.tu p.ń*$2 ..
..!|iż'.j! tr|.lnycn z.drń bicĄ.'śh gEin 9 tyn:

'żd'i]ki i po,bć n'io|nĘ. o|a1 Śtladli ką

' Oircdh pohocr tpol.otj
'pozott.|.odi.lti (odr.tE od iodkó$ nt

rr(huŃ! b..lo{ań oPs)

1359.rco

1i.000

24J,0t10

] . op|rt' r ldusi Ó!i.l!ńec .r_500
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PROGNOZOWANE DOCIIODY 2OO5R.

DZIAL 't)lEsc PLAN (* ż|)

. docnody diąr'e z r.llifscjł Ź.d.ń zakr.śu
.dminnhcji Eido{'cj ożż iln'ct 2d.ń zl.cotrycb l5

17,
GOSPODARKA I(OMUNALNA I OCIIRONA

śRoDowlsKA 10.000

dokcjc otrzlmMc z fudBzy elowycn na
Ealizcję adai bieżący $koB finmów lub|icmyĆh
(dotacja z cFOSiOw)

10.000

13, 9ł KULTUM I OCIIRONA DAEDZICT*A
NARODOWECO 4.0t0

. pozosGl. odse&i (ods*i od śrcdków na
rchuńtu b€'ros]m GcK.s)

. dochody 2 najmu i dzi.la\f slr|.dnilów
mająlko\)th sk&b! PaiŚtw9' jednoslek ŚMoządu
lery1ona|neco lub imych jednośck sektoG linesó*'
Publicaych od iMych mów o podobĄm .hankĆa'

l0

10oo

OGOLEN{: 15.408.437












