
UchNala Nr V/20/2011
Rady Mi€jskigj rr Kałuszy e

zdnia 30 marc.201li

sspr ie zniany s wi€loletni€j Prcgnozic FinansoYej nalatł 20l1_2015.

Na podstawie a1t'226. an' 227. ań 228. art'229. ań' 2]0 ust6. an'2jI i ń 243 uŚał]
2 dnia 27 sieĘnia 2009 r' Ó finansach publicalch (D2' U' Nr ]57. pÓŻ. 1240 Ż póź' b.) w
eiM_ io z a1t' l2l ust'3 i afr. l22 ust'2 i 3 usta$! z dnia 27 sieańja 2009 r'_ P.zepisy
\łprowadzjące trŚawę o alfu9ch pub]icznych (Dz'U' Nr l 57. pÓz |24l Ż póżn' n) .fu
ań' 169 - l70 nslary z dni. ]0 cŻeNca 2005 I o findsach public7nych (D7'U Nt 249'
poz'2]04 z Póm' zn') Rlda Micjsknuchrtla co naslępuje:

$I

Wzwiązk 2czfuianamilolonany'niwbudżecieElinyna20lI ok uoh\'alą
Nrv/l9/20llRadyMiejskiejwKałus7]ńje?dnia]0'0].20ll. dokonuje się zmiu ]v
wielolĆtnic] Pńgńo7je FinańsÓ\rcj gfriny Kdłlsz}n na latl201l 2015. Ślfuouiącej
z!łąĆznik nr l do Uchwaly Nr ]v/I lr]oll Rady Miejskiej s Kal$7vnic z dDi! 28
nycaia 201l Óku w spńwie uĆnwabńia wieloldnic P.ognozy rinmsolej na latl
20 2015
zmifuy k1órych dotonfuo s wieloletniej Pńgnozi. Finafuotej zosla]y onóqione {
zalączriku Nr j do trilieFzej uchwaly'
Akfualnątrcść wiclolctniej Prognozy FinaDsowej gnriny Kalxszyn na lala 20ll_20l5
okeśla zalalaikNr l dÓ ninicjszej uchwa]y'

!2

l ' Dokonuje się Żmian w 1r} kaŻie pŻdsię$zięć do W]elolcnrisi PlognoŻy linanso\tj m
]ala20]l - 20l5' Śanowiącc;ZałącŻnik nr2 do Uchrva]} Nr lv/l l/20l l Rad]' Miejskiei
w Ka]usz]_nie Ż dnia 28 Ś]_chia 20] l mku { spraNic uch$€lenia wielolchici Prognoz]_

Fińansowej nalań20I l 20l5
2' All@lnąlEść l}kazu prŻedsię{Żjęć do wielol.bieiPlÓgnoŻy |inesowej fulala

:0 l-.'01 :oLJc li 2',-/1i \r 2 d, r r ! \/! r. ..Jll

$l
]/20ll Rady Miejskiej $'Ka]usŻynie 2 dnia 28
wielolehiej ploBnozylimÓwej nalala20ll_

$4

1

Pozostale postanoitenia Ljchsalt Nr lv/l
slycŹnia20l] ioku w sprawic uĆhwalenia
20l5 nie ulegaią ai!ńie'

wykoneie cnwab powierŻa się BmrislŹovi Kaluszyńa

UchRala {cho&i rv życie z dniem podjęcia.
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