
UCHWALA NR XXXV/23212013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM 


z dnia 17 pażdziemika 2013 r. 

w sprawie zachlgnięcia dlugoterminowego kredytu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 L , 

poz. 594 z póżn . zm.) oraz art. 33 ust I. i art. 89 ust. I pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finan sach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn . zm.) uchwala się, co następuje : 

§ I. Postanawia s i ę zaciągnąć kredyt w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo 
zamówień publicznych w wysokości 4.200.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) 

z przeznaczen iem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 
i kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta na 2013 r. 

§ 2. Źródłem dochodów, z których kredyt zostanie spłacony są dochody budżetu miasta z tytułu podatków 
i opłat stanowiących dochód miasta oraz udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa . 

§ 3. Spłata kredytu nastąpi w okresie 5 lat począwszy od 2014 roku. 

§ 4. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny "in blanco". 

§ S. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Miasta. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

1~~ 
Wald~~ielski 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XXXV/23212013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM 

Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2013 r. 

w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu 

Zatwierdzony na 2013 rok budZet Miasta Maków Mazowiecki wraz z dokonanymi w ciągu roku zmianami, 
zawiera wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach własnych, które zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej 
zostaną pokryte kredytem bankowym. 

Realizacja budżetu za 9 miesięcy 2013 r. oraz prognoza do końca 2013 roku powoduje konieczność 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.200.000 zł. 

Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Spłata kredytu 
wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z podatków i opłat stanowiących dochód miasta oraz udziałów miasta 
w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014 - 20 18. 

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór banku do obsługi 

kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
i pożyczek. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 

ItUSz J, nkowski 
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