
UCHWALA NR XLVI/30712014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 10 lipca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 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 20 13 r. poz. 594 z późno zm.) oraz art. 33 ust. l 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 Mazowieckil,ll 
uchwala, co następuj e: 

§ l. W uchwale Nr XLl/275/20J4 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie 
zaciągnięc ia długoterminowej pożyczki § 1 otrzymuje brzmienie: 

..§ 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w wysokości 109.000 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych) na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne pn ...Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część 
ulicy Jagiełły...... 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

walde~ki 
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UZASADNIENIE 


DO UCHWALYNRXLVII307/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


zdnia 10 lipca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki . 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic 

na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagiełły" zmniejsza 

się kwotę planowaną pożyczki do wysokości 109.000 zł, tj. do wysokości kosztów 

kwalifikowanych wykonania kanalizacji deszczowej w ramach ww. zadania objętego 

dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. 

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

BURMISTlRZ MIASTA 

Jal"iJiotl""':tki 
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