
UCHWALA Nr Wa.21.2017 
SkCadu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 9 stycznia 201 7 roku 

w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Miasta i Grniny Serock 

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z poin.zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 
i art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 561) - SkCad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie: 

Przewodniczqca: 
Czlon kowie: 

uchwala, co nastepuje: 

- Boiena Zych 
- Lucyna Kusinska 
- Agata Pqczkowska 

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

Na podstawie przyjetej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, 
obejmujqcej prognoze kwoty dtugu na lata 2017-2027, oraz uchwaly budietowej na 
201 7 rok, wydaje pozytywnq opiniq w zakresie planowanej kwoty dtugu Miasta i Gminy 

- -- - - -- 
Se-rock. 

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. 4 cyt. 

ustawy o finansach publicznych. 

Uzasadnienie 

Do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie wptynefy, podjqte przez Radq 
Miejskq w Serocku: 
- uchwata Nr 299/XXV111/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 201 7-2027, 
- uchwala budietowa Miasta i Gminy Serock na rok 2017 Nr 300/XXV111/2016 z dnia 19 

grudnia 2016 r. 



Sklad Orzekajqcy dokonal analizy przedbzonych uchwal, z ktorych wynika, ze: 
1. Zachowana zostala - wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych - korelacja 

wartosci przyjqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w czqsci dotyczqcej 20 1 7 
roku i okreslonych w uchwale budzetowej na 2017 rok w zakresie wyniku budzetu 
i zwiqzanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu; 

2. Prognozq kwoty dtugu sporzqdzono na okres, na ktory zaciqgniqto oraz planuje siq 
zaciqgnqc zobowiqzania z tytulu kredytow i poiyczek oraz emisji obligacji; 

3. Prognozowana kwota dkrgu na koniec 201 7 roku wyniesie 17.921.356,67 zl. W 201 7 
roku prognozowane obciqzenia z tytulu splaty dlugu z kosztami jego obstugi wynoszq 
0,051 3, przy wskazniku maksymalnym 0,141 6, ustalonym w oparciu o planowane 
wartosci wykazane w sprawozdaniu z wykonania budietu za trzy kwartaly 2016 roku. 

Sktad Orzekajqcy wydajqc niniejszq opiniq uwzglqdnil przyjqte w Prognozie 
zalotenia, it realizacja dochodow budietu bqdzie przebiegac na poziomie kwot 
prognozowanych . Sklad Orzekajqcy wskazuje na koniecznosc stalego monitorowania 
stopnia wykonania prognozowanych dochodow oraz korekty WPF w przypadku braku 
moiliwosci realizacji dochodow na zaloionym poziomie. 

Biorqc pod uwagq powyisze, Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie postanowil, jak w sentencji uchwaly. 


