
UCHWALA Nr Wa.22.2017 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 9 stycznia 2017 roku 

w sprawie opinii o moiliwosci sfinansowania planowanego deficytu okreSlonego 
w uchwale budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 2017 

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 246 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z p6zn. 
zm.) - Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodniczqca: 
Czlon kowie: 

- Boiena Zych 
- Lucyna Kusinska 
- Agata Pqczkowska 

uchwala, co nastqpuje: 

Pozytywnie - z uwagq dotyczqcq zaplanowanych przychodow z tytutu wolnych srodkow 
- opiniuje moiliwosc sfinansowania planowanego deficytu okreslonego w uchwale 
budzetowej Miasta i Gminy Serock na rok 201 7. 

Uchwata wchodzi w lycie z dniem podjqcia oraz podlega opublikowaniu przez Miasto 
i Gminq Serock w trybie okreslonym w art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwaly stuiy odwotanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 23 grudnia 2016 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie 
wplynqta uchwata budzetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2017 Nr 300/XXV111/2016 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016 r. 

Z uchwaly tej wynika, iz na 2017 rok zaplanowano deficyt w wysokosci 
5.379.951,09 zt, stanowiqcy ujemnq rdinicq pomiqdzy planowanymi dochodami budietu 
(70.397.789,43 zt) i planowanymi wydatkami budietu (75~777.740~52 zt). Planowanym 
zrodtem sfinansowania deficytu sq przychody pochodzqce z emisji obligacji 
komunalnych - 4.500.000,OO zt i wolnych Srodkow, jako nadwyzki srodkow pieniqznych 
na rachunku biezqcym budietu gminy, wynikajqcych z rozliczeri wyemitowanych 
papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek z lat ubieglych - 879.951,09 zt. 



Zaplanowane zrodla finansowania deficytu sq zgodne z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy 
o finansach publicznych. 
Sktad Orzekajqcy zauwaza zatem, ze zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy 
o finansach publicznych, przez wolne srodki rozumie siq nadwyzkq srodkow pieniqznych 
na rachunku biezqcym budietu jednostki samorzqdu terytorialnego wynikajqcych 
z rozliczeri wyemitowanych papierow wartosciowych, kredytow i poiyczek z lat 
ubiegtych. Kwota wolnych srodkbw stanowi zatem wielkosC wynikajqcq z bilansu 
jednostki samorzqdu terytorialnego. Regionalna lzba Obrachunkowa nie dysponuje 
aktualnym bilansem jednostki samorzqdu terytorialnego, nie ma wiqc mozliwosci 
jednoznacznej oceny prawidtowosci zaplanowania tych Srodkow. 

Po uwzglqdnieniu planowanych do wyemitowania obligacji, prognozowany wskainik 
dlugu nie przekroczy dopuszczalnego limitu, o ktorym mowa w art. 243 cyt. ustawy 
o finansach publicznych. Relacja zadtuzenia, po uwzglqdnieniu planowanych do 
zaciqgniqcia w roku 2017 zobowiqzan oraz przewidywanych sptat dlugu w tym roku, do 
planowanych na ten rok dochoddw budzetowych, ksztattowak siq bqdzie na poziomie 
0,0513, przy wskainiku maksymalnym 0,1416, ustalonym w oparciu o planowane 
wartosci wykazane w sprawozdaniu z wykonania budzetu za trzy kwartaty 2016 roku. 

Biorqc pod uwage powyisze Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie postanowil, jak w sentencji uchwaty. 


