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wsPRAwD: zIltAN BUDżET(] GMINY lLoNA NA 2008 R'

Na podsta{ie ań I8 usi 2 pkl 4 ustaq1z dnia 8 D@a l991] mk o samouądzie gnimyn
(rckst jednolity z 200l rDzU ul42,poz ]59] z póżniejszynrj znianami) ofu dl']65 ad'
ló5ą ai' ló6 usl il at..Ió7 usl 2 pkl 1' j. an I75. dt'l34 usl'l Fkt l,2'5,ó.7.]4, lst 4 pkt l
ustarv! z d a l0 czeNca 2005 r o finmsrch publiczry.h (Dz.U Nr 219, poz. 2101 z
Późniejsz-vni znilnańi)' Rada N'lie]ska w llowej lchrvala' co n!śepuJe:

g l. w Uchwale Nr 12s/5/xlll/07 Rady Mieishej rv lbqej r dnia 28 grudnia 2007 r R spLarvie

MhwaleniabldŹelu Gminy !ło\ła na 2008 rck z Póżnjejszlmi Dńimami. dokonde się
nstępJjących z'nian

l Dokonuje sięhib v progno za.h doclrodó w zgodnie z zol ączn ikiem n. ] doninicjszcj

2' DokonLie się znrian wplaDie ł1dalkóN 7godni. f zalą.znikie'n nr2 do liniejsćj

j. zdląoznik n.] .Ln!ły 
$,datków Da {ielolehie prcermy inrvestycyjne rv |ak.h

2008.20l0''do Uch\'aty Rady MiejŚkie] N lło\łej fu l2515/x!I/07 zdnia
28 srudnia2007 r, otrzyńuje bżnienie tadaue s'alączniku ro 3 do niniejszcj uch{aly'

.1 Zxłalzdk N 4 vydatki ua prcllmy i projekty icalizowmc zc środkół'po.lrodzących z
funduszy stuklulalnyclr i Funduszu spó]ności'' do Uchst]y ]tady Mic]skicj v ]]ołej
nr l2j/5Ą1I/07 zdnia28 grudnia2007r' otrzynuje blznie e laddre w zoIączniku nr 4
do nini.jszej uclrrv!ły

j' Z.Iąc2nik nr 5.'Zadania inrveslycyjnc ł'2008I.'' do UĆh1valy Rady Mie]słiej R llowej
r ]25/5^lll07 z d.ia 28 gNdnia2007r' olrzymuje blzńie.ie nadane rv zal,łlznikl fu 5

do niniejsz€j uch}€ły.

6 Za]acznik nr 9 Plan prą{clrodóW i łldatkóN zakladó* bud/elowych oru dochodó\' i

Ędarkó\| dochodórv własn}chjednostck ]rudże1o*fch nJ 2008 r do UĆhsali Rady
Miejskiej \' I|o{€r [ ]25l'/xl|1107 z dDia 28 srudnia 2007 r ota-'muje brł1ienie
n.dane Nalą|Znjkl..6 do lillicjszcj !chMł}'



7' 7nlqczit ot |0....Dol&j. podmiolo$ N 2008r," do Uchłalt R,dy lv|ićjśkiśj 1v llÓ\wj
nr l ]5/5rxlv0? z d.i! 28 rfudńi! ,007.' orzlmuje bzfiińi. nadme N fdlĄ.aiłu m ?

3. ZolDcznit r l | 'DoE{€ celoNe M zldei. N|Arc 8Dińy rcolió$'dc pa PJdńiot'
n t.żące i ńitnoleżące do **toro l]nanśów Publi.a)th w 2008'''' do Uchw{ly Rłdt
Mi.}li.j w l|ov.j n' l2'/',t||l/07 z dńi! 28 lNdnia 2007r' otĘmlj. br,ni.nie
MdŃ v a|acair! m 8 do nin.jsaj BhNaĘv'

9' z.|i.ai|. M l ] "w$afi j.dŃ...ł BmEnicłtł $' 2008 r'. do UśtŃŹb R&|y
Mi.jlli.j \! ||owj |2Jl5,(||| Ó7 2dlio 2E grudni.20o7r' olrŹymlj. bżni.niś
nadm. N ałqgaitu ff 9 do ninicj@j NhĘb.

l0' złlącmi* nr 7 .D@hody i q'dalki fqiĄańe z Mliacją ad.!i f aktś'u .dnliniŚl@j i

ądo$j i i.nlth ad&ń żlś@nlcll od.{bnymi us(.Mmi { 2008 r,..do Uchwlly llldy
Mi.j*iej w lłoslj M l25l5.{|lo? z dnii 28 8Ndni! 2007r. otż}ńlje brni.ńi.
mdanc \r a|ącaitsh nr l0 i l l do ńińi.jsrcj uch1v.ly.

Prognozov.ne doohody po diindcl w l{Bie
l'loÓs'e \}da|ti s. lGti.
Pż.\thody budżdu w l$fie
rr t}m: z *o|n!d śtodtós (fudry'l. śnjtótr'dcli9żJ)ch
d ćhEtu b'cż4om hnżdu )

Roz.hodt budżclu w klvocie

jdou pożrękioiżymn.j na frnalśowic adan
rc&lizownlth z 

''dziakn 
śodlów nchodz4c}th
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