
Uchwal. Nr XXM159/09
Rtdy Miejsldej w rGtuszynie

z dni! 29 wŹeśnia 2009 r.

V lpwi€ łymż.nia żgody n! oddlni€ w [żł'tk@!ni. łi..'yŚi€ ni€ru.nonŃci

Na podslawie a.l. I8 us!. 2 pk 9 ln. a uŚl!w' z dnia 8 nma 1990 !' o samorzqdzie gninnln
(Dż.U. z2oot r'Nr l42. pe l59l z późn. h') iatt.207 ust l uslawy fdria2l sierPnia l99?r
o eospodre nifuhonościmi (Dz'U' z 20o4r Nr 26l 

' 
poz' 2603 z póŹn' 2m'). Rada MiejŚka w

Kafuszyńię ucbwalą @ n5stępuje:

s1.
wroża się zgodę m odd9Óie w użytlownie wi@yslę njęrochomości o pow' 0.0724 ha
polożonej w Kafuyyni€ pŹy uI' Belickiego, oaamnej j9ko działlra o nr ewid. 3530
Ślańowiącej wl'sność cniny Kalusfyn ow nieodpłahe p'eniesieÓi€ w]snośoi budynku.

! i ,

wykonmie uchwły powieta się BumistŹołi xallgyn'.

s3.
Uchw'ła Wnolzi w ży.i€ z dnim podję.ia'

jstuej



Uchp.l. Nr tO(V/160/09
Rdy Mi€i'łi.j w K!fuŁ'ai€

z dń! ż9 łŹoś!i! 2009 r

v lpEri€ podĘżsż.lil łlryt.i|ub docbodM.go qnwnidą.ego do pr'yn.ń.
ponocy w mLroi. doży'iadt w nb..b wi.|obrDi€go prcgr.nu ,'Pomoc P'ń.tw! w

Nalodstałi€ ań.18 uś. 2 pkt 15 Bla*y z dnia 8 tffica 1990 ńlfu o smoŹądzic
gĘiM'm /Dz' U. z 2001 L Nr l42'poL 7597 fpóźn' nl @ an.5 uś' 2 usbły z dlia
29 grudnia 2005 r' o uslmowiąiu !rcgmu wieloletniego ,,?onoc pańśw w zkcsi€
doż'aieia'' 1Dz' U. f 2005 r' N.261' p@ 2259 żpó^' zl\|R,da Miejsl.€wklusz'nie

s!

Pods}żsa Śię łryteńm doóodową o kóryn ńok w ań. 5 Ust' l usla$' f dnia 29
srudria 2005 r. o uslanowiaiu pmstmu wieloletniego ,Jonoc pan5tM w zl@sie
dożywiei'' w naśtęPująpy sPosób:
1- Do łFotoś.i ?00 % lqń€rim ok€ślon€go w ad' 8 ur 1pk l i2 uslałi o pmocy

2. Do Ęsokości 250% kłlćrim otEślo!€go w ort' 8 B!' l pI1 l i2 utał7 o pomocy
,połM.j dja rcdfin' 11óć aale|y się w %Zgólnie 1rud!€j s'trji spowdov@j
długolrs!łą chorebĄ śnimią człmła rodzjny lub I.lęŚtąłwiołowąlowodującą utlatę

52

wykomi€ nchvżły powi€a się Bmistr'ewi (oluszym

s3

T@i mc uchłżla Nr )o(vlul70/06 Rady Mi€jskiej ł Kałuzyńe z dria 25 ldego 2006 r'
w spEwie pods}żsfunie io}'leńu d@nodowego do !Ę'feria pomocy w z5kEsie
doaNimia &i@i dd a!€Mielfu pciłku osobomjegopofbavionyt'

!4

Uohwah whodzi w źycie Po Ębmie 14 dli od dnia ogłosmia w DzieNilu UŹędov.'n
vojsództva MżoBiĆckiego.

ud|MkĘj


