
UCHWAŁA NR 322/XXIX/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 91, art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 109/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
dokonuje się następującej zmiany: 

§ 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 2020 – 2021 w wysokości 1.164.551,36 zł (słownie: jeden 
milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych, 36/100), w następujących 
transzach: 

- 2020r. – 646.289,36 zł, 

- 2021r. – 518.262,00 zł. 2Pożyczkę, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w latach 2020 – 2021, w związku z wydatkami 
inwestycyjnymi pn.: - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie” w ramach zadania „Rozbudowa 
sieci kanalizacji na terenie gminy Serock…..” w kwocie 347.702,96 zł w roku 2020, - „Budowa 
kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki” w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Serocka…” w kwocie 816.848,40 zł, w transzach: w 2020 – 298.586,40 zł, w 2021 – 
518.262,00 zł, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr 322/XXIX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 grudnia 2020r.

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Proponuje się wprowadzenie zmian w uchwale Nr 109/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca
2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, polegających na:

1. Rezygnacji z pożyczki w łącznej kwocie 1.313.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

-„Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” – kwota pożyczki 946.500 zł,

-„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las – II etap” - kwota pożyczki 367.000 zł

Rezygnacja spowodowana jest przyznaniem dofinansowania ze środków w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

2. Zmniejszeniu pożyczki o kwotę 1.119.248,64 zł. przyznanej na realizację zadań:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie” w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji na
terenie gminy Serock…..”,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki” w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
na terenie Serocka…”

do kwoty 1.164.551,36 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden
złotych, 36/100).

Zmniejszenie wysokości pożyczki spowodowane jest dostosowaniem, pierwotnie szacowanej na podstawie
kosztorysu inwestorskiego kwoty do wartości uzyskanej w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania
przetargowego na wybór wykonawców zadania.

W związku z powyższym pożyczka ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.432.748,64 zł. (słownie: dwa miliony
czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych, 64/100).
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