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9 3!r.ł|.: łyd.!|. oD|n|| o Doż|i'oł.| .i!t'sw' ! pdd.l.łIo!.go d.ficytu i o

!ro!no'|. kwoty d|og! Góily IlN.' dÓ|łaon.j do pńj.kfu !.nsrv budl.|ow.j ń
tut 2009.

Na Pod$awi. !n' |3 pt . 2 Ńa*f ż dnia 7 lo,r'żeńika 1992 l' o rcgiomlnFh jzbąch

obechuŃo\ych (Dz' U' f 20ol r' Nr 55. poz' 577 z późn' a') w zwiq lo f on. l 72 us'' l
płt. l i pkt 2 uŚtaĘ f dnió 30 cfN.! 200' 

'' 
o finNach Publi.zńych ( Df' U' Nt 249.

skhd o'nkojąg R.gionalmj lzby obńcbuŃow.j lv ZicloEj Gór6

pdr...rL

ż.ÓPinioltt po4!ui. moż|i*oś4 sfiŃMńi! .|.ft'at! budż.toslgo i p..\id|ota(
do|qp,on.j do Płoj.l'u (hNalr bidż.to*lj ońiń! ||owa @ 2009 r, tmgnof'v k\loll

UZASADNIT'NIE

skb.l or^ł!j+}. Rśgiom|nej IŹb' obnchunloNj \t zi.lońćj oóE. 7ład!ł llod
{z8kd.m foina]ńyn mof|ntqić s|im$$di! pr&r$!*io.etso d.f|.'lu bldż.tu i
PńNid|o\oś dołą.foń.j do pmjctfu !.hwdy budż.tqlj Gntily ||M nn rk 2009
pógno''y k$oly dfugu e w€gjln)ń uM8lędni.ni.m aP.Mińio pr.cnE9nia
prPi$N usllvy o 

']nmeh 
publicŹńyćh dotyc7Ąc}ch uchwa|mia i ŃllonyNlnia

bud,llórv w Etępn}th |atah. na hóE 
's.ą!Óif|Ó 

i plonuje się 4ią!'Ęć abowiąah.
st|ad oulnjq.y Śs'.n|a iż:

Pbj.rl UchNóly budżaoNj cmin} ||o"! n! rk 2009 ołFj|a:
. dehodt bldŹcio\r N Ę$kości ]0'52'' | 64 zI.
-
. pż'llbdy\v \Vy$koi.i 3 000'000 fl.
. (l7.hod! { sysokoś.i 57l'672 z|'

P|.nowań) d.l]c)1bldżetu Nłł(i. ].128'328 7| duuje Śię Polryć prz}.chodlmi
Inhod'4.ymi z |EJ'nó$. ćo j.n ,{odk Ź !.t' 163 Ń 2 plit, 2 us|.N' o liMsh
lDb|icalth' ż€dni. f kóDm .ieńń1 h'r|,du j.{mnri gnxrządo tqlori.lfufó mż.
6Ę tfifun$\ińf rrŹ:chńdmi po.hod/ąc! nli , lFJ} |ó\

w p@j.\ci. Ghq!łt budż.loŃj cńin! llo\! m.Óe :0o9 planujc śię błż. \'td!tti

'uotńluEędlulu 
\ qil|.j.i 372]j 7l'



z.Podnie z arr' | 69 us|. l Nh\)' Ó fiMn$ch r'ub|icatch obc'ą,.niĄ błrdżEfo Gmiry. z
q{ufu |ąĆńr{b spla| El t}tulów dluż'ych $@ f odśłMi w 2009 rtu i w labch objętych
pDen@4 dlDgu tj. do rcłu 2014 iie t'ńkm7ają | 5 % plMotwych na dfly rck dehodórv

s*lad oŹekający Regio.alnej lzby obńśhln}ow.j w Zi.|onćj Góżt świeńa ńsniez iż z
dolączonej do pojcl.fu Whw.]y bldŹclow.j Pro8ŃŹy łrcly d|!8u Gniny lowa ]v'niką że
fAodniezan'l70uśa\rfofinanslchlublicaychłqcznakvol3dlugumtoniec2009ri'
larach objęt'Ych prcgnoz4 lj. do oku 2014 nic p'lkloczy 60 % plańoMnych doĆhrnów
Gmi.y w dalÓgicayo ok.sic '

l-l$'zględniając po\!żsf. sklad oŹckajĄcy R.lionalnej IzĘ obEchuntowej }'
ZGloDej cóze pośdavia j!ł seńlencj i ninic]s4j uchqaly'

od uchwaly sk]8du ożckając.go' zrodnig z dL 20 !st. I us|as! z dnia 7

pazdfieńika 1992 r' o lcgiomlnych izbach obuchuntowych Gni'i. pŹ'shcujo odwo|anie
do Koleeim lzby w t.oitrie 14 dni od daly jej olnyńdia'


