
Licencja nr 4660 - poÊrednictwo w obrocie nieruchomoÊciami
Licencja nr 1200 - zarzàdzanie nieruchomoÊciami
------------------------------------------------------------------------------------------
CIECHOCINEK TEL/FAX (054)2834896
UL. NORWIDA 24 TEL.KOM. 0605858278
------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy wszystkich, którzy planujà sprzeda˝, zakup,
zamian´ lub wynajem mieszkania, domu czy dzia∏ki.

Zapewniamy profesjonalnà i pe∏nà obs∏ug´
oraz doradztwo.

------------------------------------------------------------------------------------------
www.ciechocinek-nieruchomoÊci.pl,  awis@ciechocinek-nieruchomoÊci.pl

CIECHOCINEK, BRONIEWSKIEGO 13, TEL. 283 64 52
otwarte: 10.00 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00

 POLECA:
 wywo∏anie filmu i odbitki  zdj´cia

do dowodu, paszportu itp.  zdj´cia oko-
licznoÊciowe w zak∏adzie i terenie  zdj´cia
techniczne, reporta˝owe i diapozytywy

 aparaty fotograficzne, baterie, filmy -
zakupione u nas wywo∏ujemy bezp∏atnie.
NOWOÂå!
Zdj´cia do dokumentów w technice cyfrowej
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SKÑD SI¢ BIORÑ PIENIÑDZE W BUD˚ECIE MIASTA CIECHOCINKA?

Dochody w∏asne - gromadzimy je sami na podstawie ustaw albo otrzymujemy od ró˝nych podmiotów.
Sà to podatki, które pobiera Urzàd Miasta, podatki, które pobierajà i przekazujà Urz´dy Skarbowe, udzia∏y
w podatku dochodowym p∏aconym przez osoby fizyczne z terenu gminy przekazywane przez Ministerstwo
Finansów, dotacje od innych jednostek samorzàdowych, dotacje otrzymywane na finansowanie zadaƒ gmi-
ny, np. z funduszy unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.

Subwencje ogólne - Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie
z potrzebami i nie trzeba si´ z nich rozliczaç.

Dotacje celowe - Otrzymujemy je z bud˝etu paƒstwa za poÊrednictwem Wojewody lub innych instytucji,
np. Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje majà ÊciÊle okreÊlone przeznaczenie, trzeba si´ z nich dok∏adnie
rozliczaç i nie wolno ich wydaç na inny cel ni˝ zosta∏y przydzielone. Niewykorzystane kwoty dotacji nale˝y
zwróciç.

Uzyskane z powy˝szych êróde∏ pieniàdze sk∏adane sà na wspólnym rachunku, skàd nast´pnie sà przeka-
zywane na poszczególne, zaplanowane zadania przewidziane do wykonania w danym roku. Ró˝nica po-
mi´dzy planowanà kwota dochodów i wydatków stanowi deficyt bud˝etowy lub nadwy˝k´ bud˝etowà.

Deficyt bud˝etu - jest ró˝nicà pomi´dzy zaplanowanymi dochodami, a wydatkami.

         Podobnie jak w gospodarstwie domowym, tak w samorzàdzie gminnym przy podejmowaniu decyzji
nie wystarczy pomys∏ na realizacj´ jakiegoÊ przedsi´wzi´cia spo∏ecznie u˝ytecznego, konieczne jest wskazanie
sposobu jego finansowania i nie rzadko podj´cie decyzji o zaciàgni´ciu kredytu bankowego. Otrzymane
w ten sposób pieniàdze, które stanowià êród∏o pokrycia deficytu bud˝etowego nazywa si´ PRZYCHODAMI.
Przychodami sà te˝ nadwy˝ki wypracowane w tatach poprzednich. Sp∏ata otrzymanych kredytów i po˝yczek
nazywa si´ rozchodami bud˝etu.

Ciàg dalszy informacji o bud˝ecie Ciechocinka na rok 2006 w nast´pnym numerze. Informator dost´pny
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ciechocinka.
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