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?) infom&ji o plmowych dotacjach celołlch z budżetu póstwa na realizcję
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PrwodnicŻący Rady Miejskiej w teminie 7
BmislrŻa prcjeh uchwa]r budżelovej
uasadnieni€ do pmjektu budżefu'
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Konisje Rady Mi.jskiej zpoaająsĘ z prcjektem
$udnia pi&d9tasiają na piśmie komisji wlaaciwej
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budżelu i wteminie do 6
do spraw budżet! opinię o Dfuiekcie.

w Kalrsąnie 2 dńia 9 grudnia 2003r. w
ńdaiów i gcżegółowości mte.iałów

3' Komisja wlaściM do spny budżtu fomuluje oslat€cŻną opjnię o pfujekcie budżetu i
pżedkladają PrŻewodńicząc.nu Rady Miejskiej i BumistŹowi w temilie do l0 gedlia
roku popŹedając€o rck budżetoq)'
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wykoneie uchwaly powifla się BumistEowi KaluŚz)ta.
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Traci noc Uchwala Nr XIV59/03 Rady Miejskiej
spńBie procedury Ehwalania budżeb o.e
infomcyjnych toMżyŚzących pmjekowi'
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Uchwa]a wcbod' w życie z fuifu podjęcia'


