
Protok61 n r  312017 
z posiedzenia Komisji Romoju Gospodarczego, Budietu i Finans6w 

w dniu 28 listopada 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urzpdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budtetu 
i Finansow Jozef Lutomirski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial 

3 radnych (nieobecni radni: Jolanta Kaczmarska, Artur Borkowski i Krzysaof Bo~ikowski; lista 
obecnoici- zalqcznik n r  I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja mote obradowak. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastepca Burmistrza Jozef Zajqc, Skarbnik Monika 
Ordak oraz Sekretarz Tadeusz Kanownik (lista obecnoici- zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqcy Komisji JJdzef Lutomirski 
Przedstawil nast~pujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaty mieniajqcej uchwaiq w sprawie zaciqgniecia potyczki 
dlugoterminowej z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnei w Warszawie. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly mieniajqcej uchwalq w sprawie zaciqgniqcia potyczki 
dlugoterminowej z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaty zmieniajqcej uchwale w sprawie zaciggniecia potyczki 
dlugoterminowej z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027. 

5. Rozpatrzenie projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 roku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Wojewodztwa Mazowieckiego w roku 201 8. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego 
dzialki nr 81/12 poiotonej w obrebie Jadwisi, gm. Serock. 

8. Sprawy rbtne. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgioszono iadnych uwag. Porzqdek 
zostal przyjety bez uwag. 



1. 
Rozpatrzenie projektn uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie zaciqgniqcia poiyczki 
dlugoterminowej z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 

2. 
Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwale w sprawie zaciqgniqcia poiyczki 
dlugoterminowej z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 

Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie zaciqgniqcia poiyczki 
dlugoterminowej z Wojewodzkicgo Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 

Sknrbnik Moniko Ordak 
,,Na sesji w czenvcu podejmowaliicie Pcaistwo uchwaly w sprawie zaciqgniqcia poiyczek 
dlugoterminowych z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na trzy zadania inwestycyjne: 
- poprawa efektywnoSci energetycznej, 
- rozbudowa sieci kanalizacyinei Borowa Gora- Stasi Las, ." - 
- budowa wodociqgu Borowa Gora- Jadwisin. 

OkreSliliimy tam iqcznie kwoty pozyczek. jakie grnina chciala zaciqgnqt. Byia to lqczna kwota 
683.000~1. Na dzien podejmowania uchwai szacowaliimy koszty nadzoru inwestorskiego nad 
przeprowadzanymi robotami. poniewai nie mieliimy wowczas jeszcze rozstrzygnietego 
przetargu. Po rozstrzygnieciu postepowan przetargowych, zmnie.jszamy wysokoSC zaciqgniete.i 
potyczki lqcznie o kwotq 20.800~4, zgodnie z kwotami, jakie sq okreilone w projektach uchwal, 
pomniejszajqc koszty kwalifikowane i dostosowujqc do przewidywanego wykonania tych 
zada~i inwestycyjnych." 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
,,Jakie sq koszty nadzoru inwestorskiego?" 

Sknrbnik Monikn Ordnk 
,,Kwoty nadzoru inwestorskiego wynikajq z zawartych umow, jest to maksymalnie do 3% 
wartosci calej inwestycji." 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Llrtomirski 
Poddai pod glosowanie projekt uchwaly zniieniajqccj uchwale w sprawie zaciqgniecia poiyczki 
dfugoterminowej z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaiy zostat zaopiniowany pozytywnie przy 3 glosach za- jednogloinie (zalacznik 
nr 3). 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
Poddal pod giosowanie projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie zaciqgniqcia poiyczki 
dlugoterminowej z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 






















