Uchwała Nľ XXilI l 16Ż lŻ00o
Rndy Miejskiej Zyraľdowa
z dnla 1 czeľwca 2000 ľ.
w sprawie poręczeniapoĘcrkj oraz zľliany budźntu

Na podstawie aľt. l8, wt.2,pkt. 9 lit i ) ,i aľt.18 rrst.2, pkt. 4 w związlnr z art. 7,
rrst. 1, pkt. 3 usta$ry z dnia 8 marca 1990 r. o samorądne gľriľĺrym(Dz.U. z
1996 r' Nr 13 poz. 74, z pómiejszymi zmianami ) oľaz na podstawie art.52
ustavry z dnia 26 lipca 1998 ľ o finansach publicmych (Dz. U' Nr l55, poz.
l0l4 z póáriejszymi zmianami) Rada Miejska Żyrańowa uchwala, co
nasĘpuje:
$.1.

l. WyraŹa się zgodę na udzielenie poręczenia spłaty poĘczk'l w wysokości
1'000.000 zł' oraznaliczonych odsetek i ewenfualnych kaľ umownych.
Ż. P o Ę c zJ<a zostaĺri e zac i ągni ę ta pr zn z Pľzedsięb i orstwo Gosp odarki

Komuna]nej ,,Żyrarców ,,Sp. z o.o.w Żyľaľdowiew Wojewodzkim
Funduszu ochľony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Waľszawie ng
doťuransorł'gnie ,, Modemízacji i rozbudowy ocľyszczalni ścieków II etap,
zadanie III - budowa komory nitryfikacji /denitryfikacji ,,

$2.
Upoważni a się ZarząÄ' Masta do udzielenia poręczenią o którym mowa w $ 1 w
formie stosownej umowy poľęczeniazawartnj z Wojewódzlcrm Funduszem
oclľony Srodowiska i Gospodarki Wodnej r;v Warszarľie.

$3
JęŻeli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrurdów'' Sp. z o.o, w
Żyrardowie nie wywiąze się z zawartej z Wojewódzkim Funduszem ochľony
Srodou'iska i Gospodarki Wodnej rry Warszawie umowy, spłata pozyczlci nasĘli
z dochodÓw miasta, stanorviących vpłyrľyz udziałów w podatku dochodoĺvym
od osób ťtzycmych'

$4
Kwota 812.400 zL, zapisana w wydatkach budzetu miasta roku 2000 (DÄał94,
Rozdział 94|6, s 64 ), obejmuje rórľnież ewentualne zobowiązarua z tytułu
poręczenią o którym mo$/a w $ 1.

ss
W Uchrłlale Nr xwl24/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dtlja 30 grudnia 1999 r

w sprawie uchwalenia buďżetu miasta na 2000 rok ulegają zmianie załąpzrlki Nr
3 i3 a, stanowiące prognozę dfugu miasta i bęĄce jednocześnie załąpmikami
do niniejszej uchwały.

$6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządorvi Miasta

.

s7
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

.
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