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UCHWALA NR XXXV1/238/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 8 listopada 2013 L 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 L , poz. 885 z późno zm.)Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co 
następuje: 

§ t. W uchwale Nr XXVI/l8312012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 L 

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019: 

l) załącznik Nr l zastępuje się załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały, 

2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAL Y NR XXXVI/238/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 8 LISTOPADA 2013 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-20)9 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 20)3·2019 wprowadza SIę 

następujące zmiany dotyczące 2013 roku : 

. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 384.050,97 zl; 

. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 384.050,97 zł. 

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonuje się zmniejszenia nakładów na przedsięwzięcie pn. : 
"Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap I" o kwotę 17.000 zł, 
wraz ze zmianą limitu na 2013 r. 
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