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\'sPr'allie aPinii o praiekĆie ,.l^1ał blL!żelałej aniD,Kdł sąn na ruk 2()] 1

N! podŚla\ie ań' 1] pkl 3 i ar{. L9 ust 2 usla\v] Ż dlia 7 paŹdzicmika
1992 r. o rcgioDalnych izbdch obrachurkoslch (l)r. tl. / 2001 r. \r jj. poz 577 /
pó'n' /]n.) w Ż\iąŻk! zl ]38 ust' l i] Usta\ry z dnia 27 siclpnia 2009I' o 1inan_

Mch publicznych (D7' U' Nt l i 7' pol' l 2.10 Ż lóŹn. zm') skł{d orzekający Rc
eionalncj lzb! obnclNrko$ci N w.rŚzł\vie. \ osobadl n\v czloÓków KoIesium

PrŻldlożon) przcŻ Bu nisfŻa KahF7yta prcick Udnfaly bndżc1o\!.]j cnil) Kłłu_
s7\. M rok 2011 ołi i i. Poz}l]'"'nic.

Plojck ndN\al] budżćIo$ej Gnin! Ki]Nz-rn n! Iok 20L] \T.Ż Ż uŻasid_
nienicnr. pvedlożon} pllel l]urnistza KalusŻyna rv llbic ŻdŻądzcnia Nr.l2lL0 Ż
dnia 12 ljstopada 2010 r.' \plynąl do Re.sioÓalnej lzbr obńch!Ńo\lei N dnn' ]5 li
sropada 2ol0 I'' tj' N lelninie okrcślon)m \ art. 238 usl. l usn$l Ż dni! ]] sicrpnia
2009I' o lhxnŚad1 publica} ch (D7. U. Nr l57. pol' l]40 Ż !óŹn' Żn').

A aliza przcdn.$ion*o ptojcklt' uch$l\ budżcto\rcj. dokouou pod
\łzg]ędem t'orma]nopra$n)nr. ni. nan ręla U\vagco do lblm}. /akresu i lomplelności
opracowaDia icgo projcktu.

Proiekr va.a uch$!la. r /dlqc/nikami (zcnN\ieniani rabelarycnyDi)
st io\'iącyni intcgĘluą jcj trcść. jako Poprr\ln1e opfucÓ\\łn) nrltcliJl llatistycznr
nUŹe sluż]'ć 2 podsllsę Rad7ie Mieiskicj \' Kal6Ż)nie \ |rac ch .ad Uch\ralą bu'
dżctNla omin) na 20l l I'

lllcści olrinnNdnc_go li(riclitu $]!jka' iż tsuminrŻ proponq]. budzct \
\]sÓkÓści Ógólen: do.lodr I8'873.07.ł zI. wldalki 17']99'56L 21' zakhdając
nłd\,\żkę budżclu y s\$kości L'j73'jl3 Żl z p!7cŻ!aczł'ic]n na ]jk oNańa_ splalę
rat 7aciąlnję1)ch \czcśnici |oŻ!c7el. co nie bud/i 2sll/eżcń

1łzcdsta\riolc N ranach |.7cdmiolo$cgo pro]cklu uch\"l! dochod) i $)
dllki 7 nod7jllcnr na bjcżącc i naiąlkose oral \vedlug tclncj kl.Ś\ikacj] budżclo
\cj' Żoslalt okcś]otrc (laści$i..7 !$4]ędnjcnicnr przc\idŻialyclr pra\nn żódcl
dochod(n\ ol al lierunkó\l \ } dlllio\'rnia śfudk(n] l budżetu GmjnY

PoDadlo DaIcż] odnotÓ\ać' iż dokonrn. analiza trcści prcjckto\'ancj
udN\al)' budżelo\.j tie \vykazala niedoci€ni{a 1\ /a(lesie bunul{\van)'ch upo
siŻnicńdhBunnistr7a 7\ią7an]chlreali/!cj']budż.n]Gjniń\
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Reasunljąc' skład olzekający w ś\'ielle porv}żsŹego slrviclllzil, że płzed'
IoŻony projekl uchwaly bu&elon'ćj spelnia ł)'moei lbrmalne. synikające z pŹeli
sóB z?wrrych w dziale v rozdz' l uŚtawy z dnia 27 sicrplia 2009 r. o finansach pu_
blicznych. w piązku z czym przedmioto}vt !rcjekl uchwaly zoslał Żaopiniołany

o.1 niniejsząi uchwał! słu, odn\na|ie da Koksiuh RegirhdlhŁj lzby obruchnko-
wj r Wfufuie, ul' Kosłko\fa 6a' ł lefnhie u dni od ó1ia jej LlÓręc.enid'
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