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6'v$42 uclryla się pk 3'
7. $ 48 otż'tluj€ bŹmie e:
.'$48' obsługę bankową Gminy prcłBdzi bfulr łyb.ey w trybie określonyr w pŹepigch o
f móMfu ieh publiaych'.''
8' ws52ł}rażoie,1uraMzdria22meca 1990r. opiacoMikaĆhsamolządołacn
(D/ U.NI |42.pol' Iroj z )00l .' z póżn mifuń' Alę]ruje się s)Tunier:

''. Brała z dnia 21 listopada 2008 r' o pń@Mikach sfuoŹądosych (Dz' U' Nt 2ż3, poz'
1458z2008r.. .
t w zaĘchiku Nr I do slatutu omjny KałBzyn w cż' Ipo pkl l dodaje sĘ pkt law

''la 
opróĆf rchwał Rad. ńoże podejfuowć:
l) ośłiadcrenia zawimjące sbnowisko w o]aeślonej ŚplaMej
2) apele - u wi€lają* fonalnie ni€ wiążące weMnia adrc$tów uwĘtaych do

okEślon.go poslępoweia 
' lodjęcia ini.jalylry czy udeią

3) opinje - awifujące oświadcrenia wiedz, oE omy''''
l0. załącaik Nr 5 dÓ statńu oniny (afuszyn otŹymuje bmćni€:
''załącznik N! 5 do statufu Gniny Kołuszyn
wyk.z Jednost€k organiainych Gminy Kałuz'n
l'UŹąd Miqsłi w Kałusfynie
2,ośrode} Pomocy społ€cm€j w Kałuszynie
l. szkola Podstawow iń' Bo]esłaM Prusa Kaluvynie
4. szkola PodŚtawom in' Meii (olopnickiej w Nołrch Grosfkac|
5. cjfu9łjm Publicae in' 6 }ulku Piecnoty Legionóq Józefa Piłsudskiego

6' lŹedszkoI€ Publicae w KalBz'nie
7' zaklad GoŚpodaki KonWalnej ł KahBz'aie
8' Bibljot€ka Publiczm w Kałus4lie
9, Dom Kultlry w Katuzynie
l0' samodzielny lublicay zspÓł opieki fdrcwÓtnej pod fułą Pr4l€hodnia opieki
zdlowotEj w Kafu sz)nj€"'
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