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1 (]$|r się roz.hody budżllu s k{o.i.400 000 7ł. w tyn spłak poŻfc7ki Z
Nlodowćgo FundNzu ochmny srcdosiskJ j cospodarki w.nicj u kRocle

2 Ust.|a się uklad *lkońa"czł plognozowdych dchodów naogólną Lwolq

]' Ustala się uk]ad q)konas.,.y PlmoNańyćh ł1datkóv ńaogó|nąkwolę l0'.17ó'518
4 DeńcI budżcbB} w kwocie 560'542 zl' połD'ly prĄchonmi pochodfącyni z

*olnych śńdróB ja]o nadł]''tj środków pieniężnych na raĆhunku bieżą.]m
budż€fu' *} nikającej l fu7]ic7.nia pożl'czld z lal ubieglvch.
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