
UCHWAŁA NR 451/XL/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 29 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021r. poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 411/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2017r. zmienionej 
uchwałą Nr 321/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian: 

1) §2 otrzymuje brzmienie: 

„Zadanie, o którym mowa w § 1 zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy w łącznej wysokości 
124.969,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) w roku: 

- 2019 w wysokości 24.969,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 
złotych) 

- 2022 w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) dział 600 rozdział 60013 §6050 – 
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo 
Dębskie – Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe”.. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr 451/XL/2021
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 29 września 2021r.

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Mazowieckiego

Na mocy uchwały Nr 411/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego z późn. zm. w dniu 27 maja 2021r. zawarto
umowę z Województwem Mazowiecki w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. Na podstawie zawartej umowy
przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych polegających na
opracowaniu dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo
Dębskie – Stanisławowo. Oferty złożone w postępowaniu przekraczały wielkość środków przewidzianych na
jego sfinansowanie (określonych w uchwale i umowie z Województwem Mazowieckim jako wielkość pomocy
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego). W związku z powyższym nie będzie możliwe wykonanie
zadania w bieżącym roku budżetowym i konieczne jest zaplanowanie na rok 2022 większej kwoty
przeznaczonej na jego realizację, tj. 100.000 zł.

Zakończenie zadania planuje się na IV kwartał 2022r.
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