
Uchwala Nr 1891XIW2016 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 marca 2016r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognov Finansowej Miasta i Gminy Serock 
na lata 2016 - 2025 

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 10 i pkt 1 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 201 5r. poz. 1515 z pbh ,  zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 ust. 
6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2013r., poz. 885 z p6in. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Zmienia siq Wieloletniq Prognozq Finansowq Miasta i Gminy Serock na lata 2016 - 2025, 
zgodnie z zalqcznikiem nr ldo niniejszej uchwaly. 

9 2  

Zmienia sig wykaz przedsiqwziqk do WPF, zgodnie z zalqcz.nikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaly. 

§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 4 

Uchwda wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogtoszeniu w trybie przewidzianyrn dla 
akt6w prawa miejscowego. 



ZMcznik Nr 1 do 
Uchwaly Nr 189lXIX12016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 marca 2016r. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 
z tego: 

w tym: w tym: 
dochody z tyMu dochody ~YMU w tym: 

Wyszczeg6lnienie Dochody og6km udzialuwe ztyMudotaqii Dochody z tyluh dotaqi 
Dochody bieQce  ah^ we z subwencji Srodk6w ze sprzedaty o m  Srodkbw majqtkowe Wwach z podatku Wwxh z podatku Podm i OWty z podatku od og,&lnej pm~onych 

dochodowego od dochodowego od nieruchomoSd majatku przeznauonych 
dfirycrnych d p r a ~ n y c h  na cele bieace na inwestyqe 

LP I 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 

. .. . 

Wykonanie 2013 48 170 921.47 42 438 182,61 9 532 736.00 226 328.44 15 151 692.66 11 687 928,W 11 496 213,OO 4 724 422.81 5 732 738,s 501 607,14 5 183 475.50 

Wykomnie 2014 52 270 217,66 47 597 571,32 10 861 809,OO 176 926.81 17 794 237,30 12 279 156,34 12 234 251.00 5 254 334,22 4 672 646,34 113164,18 4404225,64 

Plan 3 kw. 2015 54 195 005.63 48 466 765,34 11 600 000,00 230 000.00 17 611 299.50 12 445 999,W 12 630 442.00 5 235 255,04 5 728 240,29 540 000,W 5 163 240,29 

Wykonani 2015 54 709 247.53 49 999 163.62 12 198 869.00 316 352.53 17 992 348.55 12 687 791.54 12 630 442.00 5 546 146.37 4 710 083.91 79 330.96 4 606 684.89 



Wydatki majqtkowe 

243 ust 1 usta 



I Plan 3 kw. 2015 

Wynik budtetu 

3 

Przychd~ 
budtetu 

bwem Nadwytka lat t~E--l na poklycie ktbrych ~ o l m  $rodki, mowa w orl na pokrycie w i .  w*, emisja t~E--l na pokrycie nierwiwne z rl na p o k m  

u b i i c h  deficytu art. 217 ust.2 Wt deficytu ~a~ ie r6w  deficytu raciqgniedem deficytu 
budtetu 6 ustawy budtetu WartoSciowych budtetu budtetu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Budowa punkt6w Swietlnych Jadwisin ul. 
, 1.3.2.12 Bursztynowa, Szmaragdowa - ~Swietlenie Urzqd Miasta i Gminy 2015 2016 103 759,27 90 000,OO 0.00 0,OO 0,OO 0,OO 90 000.00 

drogi gminnej 

Budowa punkt6w Swietlnych Kania Nowa ul. 
1.3.2.13 Wsp6lna, ul. Serocka - ~Swietlenie drogi Urzqd Miasta i Gminy 2016 2018 222 000,00 22 000,OO 0,OO 200 000,OO 0,OO 0,OO 222 000,OO 

gminnej 

1.3.2.14 
Budowa punkt6w Swietlnych Serock ul. 
Krasifiskiego - oSwietlenie drogi gminnej Uaqd Miasta i Gminy 2016 2017 65 000,OO 5 000,OO 60 000,OO 0,OO 0,w 0,OO 65 000,00 

Budowa punkt6w Swietlnych Serock ul. Pod 
1.3.2.15 Lasem - oSwietlenie drogi gminnej Unqd Miasta i Gminy 2016 2018 113 000,00 13 000,OO 0.00 100 000,00 0,OO 0,OO 113 000,W 

Budowa punkt6w Swietlnych Serock, ul. 
1.3.2.16 Traugutta - Wiosenna - oSwietlenie drogi Utqd Miasta i Gminy 2015 2016 174 46480 160 000,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 160 000,OO 

gminnej 

Budowa punkt6w Swietlnych Stasi Las ul. 
1.3'2.17 Radosna - oSwietlenie drogi gminnej Urzqd Miasta i Gminy 2016 2017 80 000,OO 20 000,OO 60 000,OO 0.00 0,OO 0.00 80 000,00 

Budowa punkt6w Swietlnych w Wierzbicy - 
1.3'2.18 oSwietlenie drogi gminnej Urzqd Miasta i Gminy 2016 2018 80 000,00 20 000,OO 0.00 60 000,00 0,OO 0,00 80 000,OO 

1.3.2.19 
Budowa punkt6w Swietlnych w Zegrzu ul. 
Groszkowskiego - oSwietlenie drogi gminnej Urzqd Miasta i Gminy 2016 2017 195 000,OO 45 000,OO 150 000,00 0,00 0,OO 0,00 195 000,OO 

Budowa sieci wodociqgowej Serock ul. 
.3'2.20 Chrobrego U q d  Miasta i Gminy 201 5 2018 420 000,OO 10 000,00 400 000,OO 10 000,OO 0,OO 0,OO 420 000.00 

Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. 
1.3'2.21 

Nasielska Urzqd Miasta i Gminy 2012 2019 4 316 667,OO 690 000,OO I 000 000,OO 500 000,OO 2 000 000.00 0,00 4 190 000,OO 

-- 

Budowa Scietki dydaklyano - krajoznawao 1'3'2'22 - turystyunej Jadwisin - Zegtze U q d  Miasta i Gminy 2016 2019 425 000,00 25 000,OO 0.00 200 000,00 200 OO0,OO 0,OO 425 000,OO 

1.3.2.23 Budowa ul. Dlugiej w Stasim Lesie U q d  Miasta i Gminy 2015 2018 1 849 200,00 100 000,OO 500 000,00 1 200 000,OO 0,00 0.00 1 800 000,OO 

1.3.2.24 Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku Urzqd Miasta i Gminy 2016 2018 850 000,OO 50 000,OO 100 000,OO 700 000,OO 0,00 0,OO 850 000,00 

- 
1.3.2.25 Budowa wodociqu Borowa G6ra - Jadwisin Ulzqd Miasta i Gminy 2013 2017 894 280,00 200 000,OO 650 000.00 0,00 0,OO 0,OO 850 000,OO 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Modernizacja boiska sportowego w 
1.3.2.26 

Gqsiorowie 
Urzqd Miasta i Grniny 2014 2017 498 623,lO 10 000.00 400 000,OO 0,OO 0,OO 0,00 410 000,OO 

Modernizacja budynku administracyjnego 
'3.2.27 

Ratusz wraz z rewitalizacjq terenu Rynku Urzqd Miasta i Grniny 2016 2017 550 000,OO 350 000,OO 200 000,OO 0,OO 0,OO 0,OO 550 000.00 

Modernizacja nawierzchni stadionu 
.3'2.28 

rniejskiego Urzqd Miasta i Grniny 2016 2018 1 130 000,OO 30 000,OO 600 000,OO 500 000,OO 0,OO 0,OO 1 130 000,OO 

1.3.2.29 Modernizacja przedszkola w Zegrzu Urzqd Miasta i Grniny 2012 2016 355 965,50 10 000,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 10 000,OO 

1.3.2.30 
Modernizacja punkt6w swietlnych Serock ul. 
Warszawska Urzqd Miasta i Grniny 2015 2016 173 370,OO 150 000,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 150 000,OO 

Poprawa efektywnogci energetyunej 
1.3.2.31 budynku Zespdu Szkolno - Przedszkolnego Urzqd Miasta i Grniny 2015 2017 435 670,OO 200 000,OO 200 000,OO 0,OO 0,OO 0,OO 400 000.00 

w Woli Kielpinskiej 

1.3.2.32 Przebudowa ul. Gt6wnej w Stasim Lesie Urzqd Miasta i Grniny 2013 2016 1 274 931,60 1 200 000,OO 0.00 0,OO 0,OO 0,OO 1 200 000,OO 

1.3.2.33 Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance Urzqd Miasta i Grniny 2013 2018 828 433,OO 0,OO 400 000,OO 400 000,OO 0.00 0,OO 800 000,OO 

1.3.2.34 Przebudowa ul. Ksiqzqcej w Jadwisinie Urzqd Miasta i Grniny 2016 2019 830 000,OO 30 000,OO 0.00 200 000,OO 600 000,OO 0,OO 830 000,OO 

Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa G6ra - 
1.3.2.35 Dosin Urzqd Miasta i Grniny 2016 2019 1 060 000.00 60 000,OO 0,OO 500 000,OO 500 000,OO 0,OO 1 060 000,OO 

Rozbudowa infrastruktury wodociqgowej na 
terenie Grniny Serock: 
1. budowa stacji uzdatniania wody w Stasim 

1.3.2.36 Lesie Urzqd Miasta i Grniny 2016 2020 3 160 000,OO 60 000,OO 100 000,OO 500 000,OO 1 000 000,OO 1 500 000,OO 3 160 000,OO 

2. budowa sieci wodociqgowej Stasi Las ul. 
Radosna i Tquowa 



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Serocka: 
1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. 
Stokrotki 
2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. 
Slod ka 
3. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. 
Zdrojowa 

Rozbudowa punktdw Swietlnych Gqsiorowo 
ul. Grunwaldzka - oswietlenie drogi gminnej 

Urzqd Miasta i Gminy 201E 

Urzqd Miasta i Gminy 2015 I 
~ozbudowa siecki kanalizacyjnej Borowa 
G6ra - Stasi Las I 1  etap Urzqd Miasta i Gminy 2014 

Terrnomodernizacja Zespdu Szka w 
1.3.2.40 

Zegrzu Urzqd Miasta i Gminy 2014 

Zakup zabudowanej nieruchomoSci 
pdoionej w Serocku, ul. KoSciuszki 15 Urzqd Miasta i Gminy 2013 



Uzasadnienie do 
Uchwaly Nr 189/XIX/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 marca 2016r. 

Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta i Gminy Serock 

na lata 2016 - 2025 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2016 - 2025. 
Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicmych, pokrywa sie z okresem 
realizacji kontynuowanych i planowanych przedsiqwziqC, kt6re wykazano w zalqczniku nr 2 
oraz okresem splqty zobowiqzah jui zaciqgniqtych, a &e planowanych do zaciqgniecia. 
Opracowujqc prognozq na lata nastqpne kierowano siq wykonaniem dochoddw i wydatk6w 
poprzednich lat. Wartoici ujqte w poszczegdlnych latach zostaly zaplanowane ze szczeg6lnq 
ostroknoSciq i w ujqciu realnym. 

Planowane wielkoici dochod6w na rok 20 16 przyjqto na podstawie: 
- okre4lonych wstqpnych kwot dotacji celowych na zadania rzqdowe i wkasne przekazywane 

przez Wojewodq Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego, 
- okreSlonych wstqpnych kwot subwencji og6lnej i przewidywanego udziah gminy w 

podatku dochodowyrn od os6b fizycznych przekazane przez Ministra Finans6w, 
- okreSlonych wplyw6w z tytulu zawartych um6w i porozurnien miqdzy jednostkami 

samonqdu terytorialnego, 
- innych wplyw6w stanowiqcych dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrqbnych 

przepis6w (m.in. wplywy z podatkdw lokalnych, oplaty adiacenckiej, oplaty za wieczyste 
uzytkowanie, odsetki od irodkdw na rachunkach bankowych, itp.), 

- wplywy z tytuh sprzedw majqtku. 

Prognozq dochod6w biekqcych na lata kolejne sporqdzono w oparciu o wskainiki 
makroekonomiczne podane przez Ministra Finans6w na potrzeby wieloletniej prognozy 
finansowej oraz zweryfikowane dane budzetowe bqdqce wynikiem analizy danych 
dotycqcych wykonania budketu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej 
zaiokono wzrost -6w PIT, CIT do budzetu gminy, kt6re sq uzaleinione od tempa 
koniunktury gospodarczej okreilonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego 
przez przedsiebiorc6w. Stopniowo tek wzrasta liczba mieszkaric6w gminy, co pozwala 
planowa6 systematyczny wzrost wplyw6w z podatk6w i oplat lokalnych. Planuje siq r6wnieZ 
niewielki m o s t  z tytulu subwencji oswiatowej og6lnej i dotacji z budketu pdstwa. 

Dochody majqtkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie 
moBliwoSci wiasnych gminy, pozyskiwania Srodk6w zewqtrznych w ramach regionalnych 
program6w operacyjnych wojew6dztwa mazowieckiego i budietu unii europejskiej oraz 



mozliwoSci pozyskiwania Srodk6w w formie dotacji celowych z budketu paiistwa. W zakresie 
dochod6w majqtkowych wykazano rbwniek dochody ze sprzedaky majqtku, kt6rych to 
wielkoS6 przyjqto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki 
NieruchomoSciami. 

Planowana sprzedai mienia grninnego na kwotq 897.000 zl uwzgledniona w WPF na 
201 6r. obejmuje: 
1) wplywy ze sprzedaiy lokali w wysokoSci 47.000 zl, w tym: 
- raty wynikajqce ze sprzedaiy lokali w latach ubieglych - 22.000 zl, 
- wplywy ze sprzedaky 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 25.000 zl. 

2) wplywy ze sprzedaky grunt6w w wysokoSci 850.000 zl, w tyrn: 
- 1 dzialka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

ushgi nieuciq2liwe - 120.000 zl, 
- 4 dzialki we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

ekstensywnej - 730.000 zl. 
Wart066 nieruchomoSci zostala wyceniona na podstawie operat6w szacunkowych, kt6re 
zostaly wykonane przez rzeczoznawcq majqtkowego oraz podjqtymi Uchwalami Rady 
Miejskiej na og6lnq kwotq 963.900 zl. 

Prognoza wvdatk6w 

Planowane wielkoSci wydatkdw na rok 2016 przyjqto w wysokoici okreilonej w 
projekcie uchwaly budzetowej w zakresie wydatk6w biezqcych i wydatkdw majqtkowych. 
Wydatki bieiqce to wydatki jednostek organizacyjnych grniny okreSlone w szczeg6lowoSci 
wynikajqcej z przepisdw, dotacje na zadania bie%ce, Swiadczenia na rzecz osdb fizycznych 
oraz wydatki na obslugq dlugu. 
Wydatki majqtkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majqtkowe. 
Prognozq wydatkdw biezqcych z wylqczeniem wynagrodzen i pochodnych na kolejne lata 
sporzqdzono przy zalozeniu ich wzrostu o wskainik wzrostu cen towardw i ushg 
konsurnpcyjnych podanych przez Ministra Finansdw na potrzeby wieloletniej prognozy 
finansowej. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostala zachowana zasada, zgodnie z ktdrq planowane 
wydatki bieace sq nizsze niz planowane dochody biezqce. 

Wvdatki na obsluge dlugu 

Wydatki na obshgq dhgu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikajqcym z 
zawartych umdw, dotyczqcych zaciqgniqcia poiyczek i kredytdw oraz wyemitowanych 
obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich. 
Wypracowana nadwyzka budzetowa w poszczegdlnych latach budietowych przeznaczona 
bqdzie na splatq zaciqgniqtych poiyczek i kredyt6w oraz wykup papierdw wartoSciowych. 

Przvchodv 

W roku 2016 planuje siq wplywy z tytuh emisji obligacji komunalnych w kwocie 
4.300.000 zl, kredyt krdtkoterminowy w rachunku biezqcym na sfinansowanie przejSciowego 
deficytu budzetu w wysokosci 2.000.000 zl oraz zaangaiowanie wolnych Srodkdw w 
wysokoSci 1.087.21 1,7 1 zl stanowiqce nadwykkq wolnych Srodk6w pienieinych na rachunku 
biezqcym budzetu gminy. 



Rozchodv 

Rozchody budzetu stanowiqce w caloSci wykup obligacji komunalnych, spiaty rat 
kredyt6w i poiyczek juz zaciagnietych oraz planowanych do zaciqgniecia zobowipah 
dhihych zostaly ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych um6w 
oraz na podstawie planowanych harmonogram6w spiat. 
Wskainik maksyrnalnego obciqkenia z tytuh spiaty diugu gminy zostai ustalony zgodnie z 
art. 243 suatwy o finansach publicznych, jako Srednia arytrnetyczna obliczona dla ostatnich 
trzech lat relacji jej dochodow bieq2qcych powiekszonych o dochody ze sprzedaky majatku 
pomniejszony o wydatki biezqce do dochodow og6iem budzetu. Planowane udzialy spiat 
zobowiqzah dluinych w dochodach og6iem w kolejnych latach budzetowych nie przekraczajq 
wskainik6w wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
Zobowiqzania z tytuiu spiaty rat kredytbw, poiyczek oraz wykupu obligaji komunalnych w 
2016r. wynoszq 3.012.567,13 zi i dotyczq: 
- splata rat kredyt6w - 254.342,08 zi, 
- spiata rat poiyczek - 228.225,05 zl, 
- wykup obligacji komunalnych - 2.530.000 zl. 
Ponadto po stronie rozchod6w zaplanowano spiatq kredytu kr6tkoterrninowego w rachunku 
biezqcym w wysokosci 2.000.000 zi na sfinansowanie przejSciowego deficytu budzetu. 

Kwota dlugu Miasta i Gminv Serock 

Wskainiki okreSlone na podstawie relacji, o kt6rej mowa w art. 243 ustawy z dnia 
27.08.2009r. o finansach publicznych zawarte sq w zaiqczniku nr 1 do WPF. 
Kwota wykazana jako diug na koniec kaidego roku jest wynikiem dziaiania: diug z 
poprzedniego roku plus zaciagniety nowy dlug minus spiata diugu. 
W latach 2017 - 2025 prognozowane dochody budzetu Gminy bqdq zarnykaly siq wynikiem 
dodatnim. Planowanq nadwyzke w tych latach planuje siq przeznaczy6 na spiate rat 
kapitaiowych od zaciagnietych i planowanych do zaciqgniecia kredytbw, poiyczek i emisji 
obligacj i komunalnych. 

W zwiqzku z dobra, realizacjq budzetu gmina zrezygnowala w 201 5r. z emisji siedmiu 
serii obligacji w lqcznej kwocie 700.000 zl. co wplynelo na zmniejszenie rozchoddw i kwoty 
dlugu, kt6ra na koniec 2016r. wynosilaby 14.845.444,55 zi. 

Przeprowadzono symulacjq poziomu splaty zaciqgniqtego zadiuhenia, w wyniku 
kt6rego stwierdzono mo8liwod6 zaciqgania z o b o w i w  na kolejne lata. 

Przedsiewziecia wieloletniei prognow finansowei 

Przedsiewziecia wieloletniej prognozy finansowej obejmujq lata 2006 - 2020 i dotycq: 
- realizacji przedsiewziqd z poniesionymi wydatkami przed przyjeciem wieloletniej 

prognozy finansowej i wydatkow zakladanych do poniesienia w latach nastqpnych do 
konca okresu realizacji przedsiqwziqC, 

- limity wydatk6w na pmedsiewziecia w poszczegolnych latach, kt6re wyznaczajq 
wielkoici dla budietbw w kaidym roku realizacji danego przedsiqwziecia a2 do jego 
zakonczenia, 



- lirnity zobowiph. 

W ramach przedsiqwziqd zaplanowano wydatki na: 
a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem 

Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach 
publicznych, 

b) prograrny, projekty oraz zadania pozostale. 

W zwiqzku z wprowadzonymi mianami w budzecie zwiqksza siq plan dochod6w na 
rok 2016r. o kwotq 6.640.538 zl., na kt6q sklqdajq siq: 

1. zwiqkszenie dochod6w biekqcych o kwote 6.228.346 zl z tytuh: 

- otrzyrnanych dotacji w wysokosci 5.653.964 zl z: 
Mazowieckiego Urzqdu Wojew6dzkiego w wysokosci 138 zl z przeznaczeniem na 
wyplatq zryczaftowanych dodatk6w energetycznych dla odbiorcdw wr&liwych energii 
elektrycznej wraz z kosztami obshgi zadania oraz w wysokosci 5.589.315 zl z 
przeznaczeniem na m a t e  gwiadczen wychowawczych w ramach rzqdowego programu 
,,Rodzina 500 plus" wraz z kosztami obshgi zadania oraz dotacji przedszkolnej w 
wysokoSci 38.560 zl 
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoSci 
23.43 1 zl na realizacjq zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i 
Gminy Serock w 20 16r.", 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacjq projektu Akademii 
Chbralnej, kt6rego celem jest rozw6j ch6r6w szkolnych, upowszechnianie Bpiewu oraz 
edukacje muzycznq dzieci i mlodzieiy w wysokoici 2.520 zl. 

- naliczenia wyiszych oplat za sprzed& napoj6w alkoholowych w wysokoSci 80.000 zl, 
- zezwolenia na usuniqcie drzew w wysokoici 600.000 zl, 
- rozliczenia i odprowadzenia do grniny przez samorqdowy zaklad budietowy nadwyiki 
Srodk6w obrotowych za rok 20 1 5 w wysokoSci 9.190 zl, 
- wplyw6w z r6hych dochod6w i oplat w lqcznej wysokosci 2.892 zl, 
- naliczonych kar wykonawcom za nieterminowq realizacjq um6w w wysokoSci 1.670 zl, 
- udzial6w grniny w podatku dochodowym od os6b fizycznych w wysokoici 49.784 zl. 
Ponadto zmniejsza sie dochody z tytuh subwencji ogwiatowej o kwotq 169.154 zl, na 
podstawie uzyskanej informacji z Ministrestwa Finans6w. 

2. zwiqkszenie dochod6w majqtkowych o kwotq 41 2.192 zl z tytulu: 
- rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa 
Mazowieckiego za 2015 rok, przekazanej na realizacjq zadah w ramach dw6ch projekt6w pn.: 
,,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoici wojew6dztwa mazowieckiego, przez budowanie 
spdeczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i ,,Rozw6j elektronicznej adrninistracji w 
samorzqdach wojew6dztwa mazowieckiego wspomagajqcej niwelowanie dwudzielnoSci 
potencjalu wojew6dztwa" w Iqcznej wysokosci 13.301 zl, 
- rozliczenia wniosk6w i uzyskania dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdraiania 
Prograrndw Unijnych w ramach dzidania Gospodarka wodno-Sciekowa Programu 



Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-201 3 zadah inwestycyjnych pn. ,,Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie p i n y  Serock" w wysokoici 46.920 zl. i ,,Rozbudowa 
systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku" w wysokoici 35 1.971 zl. 

Plan wydatkdw zwiqksza siq o kwotq 6.506.339 zl i rozdysponowuje siq te irodki dla 
poszczeg6lnych jednostek w celu realizacji zadah irn zleconych, w tyrn realizacja qdowego 
programu,,Rodzina 500 plus" w wysokoici 5.589.315 zl 

Po wprowadzeniu powyzszych mian  zmniejsza siq deficyt budzetu o kwotq 134.199 zl. 

Dokonuje siq zmian w dqczniku nr 2 polegajqych na dostosowaniu lqcznych 
nakddow finansowych do wykonania roku 2015 oraz limitdw w roku 2016 i latach 
nastqpnych w nastqpujqcych przedsiqwziqciach: 
1. wydatki biezqce: 
r * w ~ a d c z e ~  ~ s h g w  h v  %kaImgc+ ~ p t u ~ ~ b i o r a w e g a  1)shb~ 

komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Grniny Serock - w zwiqzku z 
wprowadzeniem nowych pilowowych kursdw w niedzielq i wydlukeniem obecnie 
istniejqcych tras komunikacyjnych zwiqksza siq naklady finansowe w 2016r. o kwotq 
60.159 zl 

2. wydatki majqtkowe: 
Budowa ciagu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze - zwiqksza siq naklady o 11 0.000 zl 
z zwiqzku z konieczonosciq wykonania prac niezrealizowanych w roku ubieglym 
Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon. ul. Wiosennej - zwiqksza siq naklady o 
5.500 zl w zwiqku z uzyskaniem pozwolenia na budowq 
Budowa punktow iwietlnych Borowa G6ra ul. Kameralna - oiwietlenie drogi gminnej - 
zmniejsza siq naklady o 19.000 zl z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty uzyskanej w 
postepowaniu przetargowym, 
Budowa punktow gwietlnych Dqbinki - oiwietlenie drogi gminnej - zwiqksza siq naklady o 
50.000 zl w z w i e u  z tyrn, i8 najkorzystniejsza oferta uzyskana w postqpowaniu 
przetagowym przekracza zaplanowane Srodki finansowe, 
Budowa punktbw Bwietlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oSwietlenie drogi 
gminnej - zrnniejsza siq naklady o 10.000 zl z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty 
uzyskanej w postepowaniu przetargowym, - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b T w ~ u L  JYsp6lna, ul. Serocka - oiwietlenie drogi 
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gminnej - vnniejsza siq naklady finansowe o 33.000 zl z uwagi na uzyskanie 
korzystniejszej oferty uzyskanej w postepowaniu przetargowym, 
Budowa punktow Swietlnych Serock ul. Krasihskiego - oiwietlenie drogi gminnej - 
zmniej sza siq naklady o 1 5.000 zl z uwagi na uzyskanie korzystniej szej oferty uzyskanej w 
postepowaniu przetargowym, 
Budowa punktow Swietlnych Serock ul. Pod Lasem - oSwietlenie drogi gminnej - 
zmniejsza siq naklady o 17.000 zl z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty uzyskanej w 
postepowaniu przetargowym, 
Rozbudowa punktdw gwietlnych Gpiorowo ul. Grunwaldzka - oSwietlenie drogi gminnej 
- zrnniejsza siq naklady finansowe o 27.000 zl z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty 
uzyskanej w postepowaniu przetargowyrn, 
Budowa sieci wodociqgowej Serock ul. Chrobrego - zwiqksza siq naklady w roku 201 7 o 
400.000 zl i w roku 2018 o 280.000 zl, zgodnie z opracowanym kosztorysem 
inwestorskim oraz zlohonym wnioskiem o dofmansowanie ze irodkdw unijnych, 



Termomodernizacja Zespolu Szk61 w Zegrzu - zwiqksza sig naklady fiannsowe w 2017r. 
o kwotq 400.000 zl oraz w 2018r. o kwotq 500.000 zl  zgodnie z opracowanym 
kosztorysem inwestorskim oraz zlozonym wnioskiem o dofinansowanie ze Srodkbw 
unijnych, 


