
UCHWALA NR XLIII/29012014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 10 kwietnia 2014 f. 

w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowej pożyczki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.) oraz art. 33 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Zaciąga się dlugoterminową pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie objętą pomocą de 
minimis na realizację Projektów Miejskich w ramach Inicjatywy JESSJCA wdrażanej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, w wysokości 380.000 zl (słownie : 

trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Maków Mazowiecki 
na 2014 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirała Rickovera 
w Makowie Mazowieckim". 

§ 2. Źródlem dochodów, z którego pożyczka zostanie splacona są dochody z tytułu udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w okresie od 20 J5 r. do 20 J7 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ S. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Rady 
Miejskie" 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLllII290/20l4 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 10 kwietnia 2014 r . 


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

W związku z przyjęciem do realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku siłowni przy 

ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim" w budżecie Miasta Maków Mazowiecki 

na 2014 rok podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie objętą pomocą de minimis na realizację Projektów Miejskich w 

ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2007'2013, jest konieczne z uwagi na zabezpieczenie 

sfinansowania planowanego wydatku. Pożyczkę planuje się spłacić w ciągu 3 lat począwszy od 

II półrocza 2015 roku. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 

BURMIS 

mgr Ja.n 
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