
Uchwala Nr406/XXXVIII/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 listopada 2017r. 

zmieniajqca uchwalq w sprawie zaciqgniecia potyczki dlugoterminowej z Wojewddzkiego Funduszu 
Ochrony ~rodowiska 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 sarnorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 91, art. 94 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), 
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

W uchwale Nr 362/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czenvca 2017r. w sprawie 
zaciqgniqcia pokyczki dlugoterminowej z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dokonuje siq nastqpujqcej zmiany: 

5 1 otrzyrnuje brzmienie: 
,,Zaciqga siq poiyczkq dlugoterminowq z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 
deficytu budietu Miasta i Gminy Serock w zwipku z wydatkiem inwestycyjnym pn. ,,Budowa 
wodociggu Borowa G6ra - Jadwisin" w kwocie 230.900 zl. (slownie: dwiescie trzydziesci tysiqcy 
dziewiqkset zlotych)". 

§ 2  

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Grniny Serock. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu. 



Uzasadnienie do 
Uchwaly Nr406/XXXVIII/2017 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 listopada 2017 r. 

zmieniajqcej uch waif w sprawie zaciqgnigcia poiyczki diugoterminowej z Wojewddzkiego Funduszu 
Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Dokonuje siq zmiany uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczki dlugoterminowej 
z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska mi Gospodarki Wodnej w Warszawie 
z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. ,,Budowa wodociqgu Borowa G6ra - Jadwisin" polegajqcej 
na zrnniejszeniu kwoty poiyczki do wysokoici 230.900 zl. (slownie: dwieicie trzydzieici tysiqcy 
dziewiqdset zlotych). 

Kwota poiyczki przeznaczonej na realizacjq zadania jest rnniejsza nit pierwotnie zakladano 
z uwagi na niisze nii planowano koszty nadzoru inwestorskiego nad robotami. 

Na dzien skladania wniosku o potyczkq przetarg dotyczqcy prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego nad tyrni robotami nie byl rozstrzygniqty a ustalona kwota wydatk6w byla jedynie 
wartoSciq szacunkowq. 

d t q c y  Rady 'c' .'q LT 


