
Lrchwntu li 95/S/I l
sklddl oĘeknjq.elao Reeio"dl,lej lzb! oblucn un^onej

w wars|'iiie zesp.jl siedlćach
zd i 22lutago 201t t.

\'sPra\ia apn]iia prałi.|łolaś.i ?L u| ańŻi *\'a1), dhlg G,lil, Kdns:fi ,a lald
20ll20l)

Na podsla\'je afi' 230 us' '] uŚau''r l dni. ]? sierynja 2009 r' o tjnansach

PublicŻń)ch (D7' lj' Nr l57' p.7' 1240 7 późn' zn') \v z\ia.^u 7 af' l] pkl 10 onz ań
l9usl 2usmĘ'7d.ia 7 paźn7iemika l99] fulU olesiota]n)ch i/bach obnchunkos)ch
(DZ LI' l 200l r' Nr 55' poz' 5'1'7 7 |óźn' 7 ') - skl'd orzełający RcgiolaLncj I7b]
obruchunkoN!'i\ wdsŻd\ie. \ oŚobach nl. c7l.nló\ Kolegiun Rlo]

PIze\odniczac): ]erĄ lió]kosslj
czlonko\ic: T.resa\\)s.kjńska

Jdanl' l 7ięh]o.

Po dokonaDiu andizr Pż]iql..ipżez Rlde Mjejski \ (lluszlńie vielolelńiei PIo!.oĄ'
lji]ranso\ci onz Uch\'a]t bndż.lowei Gnrin]'KaluŚ7rt n. ]0l1 I' wrdaje opinię
pozytlvną q sprailic !l!\ idloNości plJrol?n.'i k\ ol) dlugu Gniry Da lata a0 1 ]']0l5'
\-\.ikaiacci Ż zacialni9t-v.h zobo\iazM.

Wielolelnia PrognoTa Iinansor\a C.rin! Kalus4n na lata 201l-l0lj. pr4jcta
uch\alą Rad)'VieiŚkiei \ Kllus7!njc 7 dnia ]8 Ś}.hia ]0]l r Npł\ńęla do
Regiońa]nei l7b] ()]ĘchunlLo(ei Y dniu 7 lur.eo ]0l1 r. lą.7nie 7 lchNala budżeto\_a

Drne 
^}.ne 

\ \łielolehiej Progno7ic ljjnanso\.j (\łPF). obeińujace
nod(Nro\e /iN\ńka (elemcnlJ') budżenNo tina.so$e (lńjn)' o klórych jeŚl nrosa s
afi' 2?a !sI' ] usla\l'Ż dnia ]7 !ie.pnj! ]009 t'. ńnansach publicŻnj_ch (D/ ti' \r ]j]'
Paz 1210 z pó^' z[). nic \]kazuja roŻbieżńoacj \'Śloluniu do podi$.i Uchw.lr
bldżcto\.i na ]0l1 L 'lak Ż niclr \'1nik.' plognoŻo\lana k\rota dluBu (nnin} q
toró\nanju do p]ato$!t)c]] (!ż.\id]\an].h) dodrodó\' budlc'u'cj j.dnosIki
ls7'ałujc sic ń! poŻbmic 2].5.| % \ 20l l r' z s]mżrą t.ndcn.ją nalcjlcą \ kolcjit_ch
lata.h wP| (dÓ 0.00 % * 20I5 r'). a plano\anc splaly \.7.śnjcj 4cja!.i.l!.h
7obowivali nic prz.kocŻaj! rocŻni. 9.27 %.

w ś\icllo po\]żsŻeeo .a1.Ż) prz!Żnac. i7 nrzedsu\ione \' \łP[ rel.oje
($skażniki) mieyczą się s rumach nord prałnJch' uslano\ion)ch \f ań 169 i ]70
uŚ.\y Ż dnja ]0 czer\ca ]005 r' o ]]nansach publiczn)ch (DZ U' Nr ].19' to7' ]]0,l l
póżn' Żnr'). określa.jąc}ch doŻ$olon] Pozionr 2dlużenia.js'l' j limi1jeg. spłaly. Relacie
le ló$.ież nie pl/ekrac7lją dopusl.zlnlch $slażnikó\' klórc \ myśl !ń. 2ir3 usa\rl'
7 dnia 27 si.rpnia ]009 r. o nńa.sach public7!).h. $ 7$ią7lu 7 afi' l ] l usl' 2 usl.\} 7
lcg. sa.rego dnia Pr7etjŚy vro$2d7ająĆe uslal'ę o ]inrtsa.lr publicŻn}ch
obo$iv]\'ać będą toc7ą\sĄ' od ]0l'1t'

Bior_lc lod U$age .dnot.*ane \']żej uśalenj!. sk1id ożek.iąc}' \qraził



od niniejvj rc|Nal! 
']uż, 

odwolaie do Koleain R.Etńa|h.j Iął obmhnlwej v
wru P.l' Rxakda 6ą w tm'^;? 11 dńt od dory i.i doĘ@io

tl6l0ll^lJlA llBl 0Bł^0]i]llrclłl

l' Rod! Miejsk N Kaluśzyni.
LL Bumift KałusŻy.6


