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Na podnawie a.l 126 un I pkt I usla*t f dnia 26lisropada 1993f
o!inansachpub]iczn}.h(leksjcdno]ilyz200]I DzUN. l5,pof l43f Ńnlie]szyńi
fńianamj). w 3viązkl z prfcdicsie eh planoLlanych wydalkół|że, Dytktora s,koĘ
Podsta\o\'cjNlłowej. D}rclltor!Gimnujunł'||owcj f alf ądzam]conaśępu]c

\\. /ad/, .\ 'l:0 B. ' {rlrold. al0 ).
opracołania u|ladu wllonawczego Budzcfu Gnrnryl]owa na
znr]ana jn j dokonDje się naslępujących znrian:

|. znnicjszn się plin sydalkó$ o kwolę
Stk.ttt tut6ta0rdł a|ej
l Dzja] 30] Io2dfid Ś0]01 s 4260

2 Dzja|30l rÓzdzia] 30ll0 \ ]]020
] Dzial80] rozdzia] 30]l0 Ą 42|0
'1 Dzial 301 rozdzial g0l l0 S 4240
5 Dzial 30] ozdział g01 l0 ! 42ó0
a Dzial S0l rozdzial30110 S.1230
7 Dzial 301 rozd2ial 30l l0 S.lllo

ll'zwiękJz' sil p|aó łfdatkówo kłoll
s:k.la Pods|d\lołd w ItdŁJ
l Dfial30] rozdział8ol0l \ 4]00

2 Dział 30] rozdzia] s0|]0 ś 4270
3 Dzial 301 rozdzial 301 10 S allso
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!2l Uśa|a się uk]ad ]łfkonalrczy prognozowa.yĆh doĆhodów na ogó|ną klvolę l5 ó53 739 zł
2 Uśa|asięuk]ad w}koMwczy p|anowan}oh l]'dalków na ogó|na k{ola l4 567 595 2l'
] UsM|a sję nadw],zkę budżelu ( kwoc]c l o!l l44 z]. jako różnjcę międfy dochodan]j i

ł}'datkani. z pŹcznacfediemna splalę pozyc2cki kcdttów'
4 Usta|a się przychody budżetu s kłocie 553 356 z]' wl}ń

. z krcd}tów w |Tocic 404 000 z1.

. z pożycfli wlwo.io61 000 f].
z wÓ|nyĆh nodkó*' ( nad*}zka łodkólv pienięzńvch na rachunku bLczącym'
$ynikająca Z ozlicfei f ]a| ubjegłych ) q *wocie 9] 356 7].

5 Usta|a sjęrczchody budzctu w krvocic l 650 000 
'' 

{tyn sp]ata
- pozyczkiz NFOS iCW w lilocie 743000r1

pożyczki z $rFos i cw w kwocic 49 00o fł.
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Za'fądfonie Lvchodł ł tyoie z dnlem podpńania


