
UCHWAU Nr Wa.389.2016 
Skladu Onekajqcego Regionalnej lzby Obrachun kowej 

w Warszawie 
z dnia 8 grudnia 2016 roku 

w sprawie: opinii o przedtozonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock projekcie 
uchwaty o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 
201 7-2027. 

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 561) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Sktad Orzekajqcy 
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodniczqca: 
Czton kowie: 

- Boiena Zych 
- Agata Pqczkowska 
- Bozenna Piotrowska 

uchwala, co nastqpuje: 

Pozytywnie opiniuje przedtozony przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock projekt 
uchwaty o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia oraz podlega opublikowaniu przez Miasto i 
Gminq Serock w trybie okreslonym w art. 246 ust. 2 w zwiqzku z art. 230 ust. 3 cyt. 
ustawy o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaty stuzy odwdanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w 
Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2016 r., przy zarzqdzeniu Nr 201/B/2016 z dnia 10 listopada 
2016 r., do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, wplynqt w formie 
elektronicznej, projekt uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Serock na lata 2017-2027. 

W ocenie Sktadu Orzekajqcego przedmiotowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 
(WPF) spetnia wymogi okreslone w art. 226 -228 cyt. ustawy o finansach publicznych, a 
takze w zakresie upowaznieh sformutowanych na podstawie art. 228 ww. ustawy. 
Okres sporzqdzenia WPF uwzglqdnia dyspozycje art. 227 cyt. ustawy o finansach 
publicznych, gdyz obejmuje lata na jakie przyjqto limity wydatkdw na przedsiqwziqcia 
okreSlone w zatqczniku Nr 2 do projektu uchwaty oraz okres, na ktory zaciqgniqto lub 
planuje siq zaciqgnqk zobowiqzania okreSlone w zatqczniku Nr 1. 



Wystqpuje wymagana art. 229 cyt. ustawy o finansach publicznych, korelacja wartosci 
wykazanych w projekcie WPF i ujqtych w projekcie uchwaty budzetowej na 2017 rok. 
Zachowana zostala wymagana relacja pomiqdzy stronq bieiqcq a majqtkowq budzetu. 
I tak, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki biezqce nie sq wyzsze 
n i i  planowane dochody bieiqce powiqkszone o nadwyikq budietowq z lat ubiegtych 
i wolne Srodki. 
W oparciu o dokonanq analizq i dane, ktorymi dysponuje Regionalna lzba 
Obrachunkowa w Warszawie, nalezy stwierdzic, ze nie zachodzq przeslanki do 
podwaienia realnosci kwot przyjetych po stronie dochodowej Prognozy. 

Wg projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zadluienie Gminy na koniec 201 7 roku 
wyniesie 17.921.356,67 zl, co oznacza wzrost dlugu w stosunku do przewidywanego 
stanu na koniec 2016 roku o 3.888.41 2,12 zl. 

W zakresie obciqzenia dlugiem stwierdzono, i e  spdnione zostaty wymogi art. 243 cyt. 
ustawy o finansach publicznych w zakresie indywidualnego wskaznika zadluzenia, przy 
czym w 2017 roku prognozowane obciqienia Gminy z tytulu splaty dlugu z kosztami 
jego obslugi wynoszq 0,051 3, przy wskazniku maksymalnym 0,141 6, ustalonym w 
oparciu o planowane wartosci wykazane w sprawozdaniu z wykonania budietu za trzy 
kwartaty 201 6 roku. 

Sklad Orzekajqcy wydajqc niniejszq opiniq uwzglqdnil przyjete w Prognozie 
zaloienia, i i  faktyczna kwota dlugu na koniec 2016 roku nie bqdzie wyzsza od 
wykazanej w prognozie, jako przewidywane wykonanie oraz, i e  realizacja dochodow 
budietu Gminy bedzie przebiegac na poziomie kwot prognozowanych. Sklad 
Orzekajqcy wskazuje na koniecznosC stalego monitorowania stopnia wykonania 
prognozowanych dochodow oraz korekty WPF w przypadku braku mozliwoSci 
dochodow na zaloionym poziomie. 

Majqc na uwadze powyzsze Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie postanowil jak w sentencji uchwaty. 


