
Uchwala Nr 257/XXIV/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 wnehnia 2016r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Progno~y Finansowej Miasta i Gminy Serock 
na lata 201 6 - 2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza,dzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 ust. 6, art. 243 
i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicnych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 
z p6h.  zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Zrnienia siq Wieloletniq Prognozq Finansowq Miasta i Gminy Serock na lata 2016 - 2025, 
zgodnie z zalqcmikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwda wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla 
akt6w prawa miejscowego. 



Zalqcznik Nr 1 do 
Uchwaly Nr 257/MIV/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 wrzeSnia 2016r. 

Wieloletnia Proanoza Finansowa 
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Uzasadnienie do 
Uchwaly Nr 257/XXIV/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 wnegnia 2016r. 

ObjaSnienia przyjqtych wartogci 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 publicznych, pokrywa siq z okresem realizacji 
kontynuowanych i planowanych przedsiqwziqd, kt6re wykazano w zalqczniku nr 2 oraz 
okresem splaty zobowipui jw? zaciqgniqtych, a takie planowanych do zaciqgniqcia. 
Opracowujqc prognozq na lata nastqpne kierowano siq wykonaniem dochodow i wydatkow 
poprzednich lat. Wartoici ujqte w poszczeg6lnych latach zostaly zaplanowane ze szczegolnq 
ostro2noSciq i w ujqciu realnyrn. 

Prognoza dochod6w 

Planowane wielkoSci dochod6w na rok 201 6 przyjqto na podstawie: 
- okreilonych wstqpnych kwot dotacji celowych na zadania rzqdowe i wlasne przekazywane 

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

w podatku dochodowym od osdb fizycznych przekazane przez Ministra Finans6w, 
- okreSlonych wplyw6w z tytulu zawartych um6w i porozumien miqdzy jednostkami 

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

przepis6w (m.in. wplywy z podatk6w lokalnych, oplaty adiacenckiej, oplaty za wieczyste 
uiytkowanie, odsetki od Srodk6w na rachunkach bankowych, itp.), 

- wplywy z tytulu sprzedaky majqtku. 

Prognozq dochod6w bieQcych na lata kolejne sporzqdzono w oparciu o wskainiki 
makroekonomiczne podane przez Ministra Finans6w na potrzeby wieloletniej prognozy 
finansowej oraz zweryfikowane dane budketowe bqdqce wynikiem analizy danych dotycqcych 
wykonania bud2etu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaloiono wzrost 
wplyw6w PIT, CIT do budietu grniny, kt6re sq uzaleinione od tempa koniunktury 
gospodarczej okreilonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego przez 
przedsiqbiorc6w. Stopniowo te8 wzrasta liczba mieszkahcow gminy, co pozwala planowad 
systematyczny wvost -6w z podatk6w i oplat lokalnych. Planuje siq r6wniei niewielki 
wzrost z tytulu subwencji ogwiatowej og6lnej i dotacji z budketu pahstwa. 

Dochody majqtkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie 
moiliwoSci wlasnych gminy, pozyskiwania Srodk6w zewnetrznych w ramach regionalnych 
program6w operacyjnych wojew6dztwa mazowieckiego i budietu unii europejskiej oraz 
mozliwoSci pozyskiwania Srodk6w w formie dotacji celowych z budietu paiistwa. W zakresie 
dochodow majqtkowych wykazano rbwniei dochody ze sprzedaiy majqtku, kt6rych to 
wielkoik przyjeto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki 
NieruchomoSciami. 



Planowana sprzedd mienia grninnego na kwotq 897.000 zi uwzglqdniona w WPF na 201 6r. 
obejmuje: 
1) wplywy ze sprzedaZ;y lokali w wysokoSci 47.000 zl, w tym: 
- raty wynikajqce ze sprzedaiy lokali w latach ubieglych - 22.000 zl, 
- wplywy ze sprzeddy 2 lokali mieszkalnych dotychczasowyrn najemcom - 25.000 zl. 

2) wplywy ze sprzedw gruntdw w wysokoSci 850.000 zl, w tym: 
- 1 dzidka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

uslugi nieucigliwe - 120.000 zi, 
- 4 dzidki we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

ekstensywnej - 730.000 zi. 
WartoSC nieruchomoSci zostala wyceniona na podstawie operatdw szacunkowych, ktdre 
zostaly wykonane przez rzeczoznawcq majqtkowego oraz podjqtymi Uchwdami Rady 
Miejskiej na og6lnq kwotq 963.900 zl. 

Planowane wielkogci wydatkow na rok 2016 przyjqto w wysokoSci okreilonej 
w projekcie uchwaly budzetowej w zakresie wydatkdw biekqcych i wydatkdw majqtkowych. 
Wydatki biezqce to wydatki jednostek organizacyjnych grniny okreglone w szczeg6lowoSci 
wynikajqcej z przepisdw, dotacje na zadania biekqce, Swiadczenia na rzecz osdb fizycznych 
oraz wydatki na obslugq dhgu. 
Wydatki majqtkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majqtkowe. 
Prognozq wydatk6w biekqcych z wyiqczeniem wynagrodzen i pochodnych na kolejne lata 
sporqdzono przy zalokeniu ich wzrostu o wskainik wzrostu cen towarow i usiug 
konsurnpcyjnych podanych przez Ministra Finansdw na potrzeby wieloletniej prognozy 
finansowej . 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostda zachowana zasada, zgodnie z kt6rq planowane 
wydatki hie-ce sq nibze ni8 planowane dochody biezqce. 

Wvdatki na obs lu~e  d l u ~ u  

Wydatki na obsluge dhgu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikajqcym 
z zawartych umdw, dotyczqcych zaciqgniqcia poiyczek i kredytdw oraz wyemitowanych 
obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich. 
Wypracowana nadwytka budietowa w poszczeg6lnych latach budietowych przeznaczona 
bqdzie na splatq zaciqgniqtych poiyczek i kredytdw oraz wykup papierdw wartoiciowych. 

Przvchodv 

W roku 2016 planuje siq wpkywy z tytuh emisji obligacji komunalnych w kwocie 
3.787.660 zl, potyczek w wysokosci 5 12.340 zi, kredyt krdtkoterminowy w rachunku 
biekqcym na sfinansowanie przejSciowego deficytu budtetu w wysokoSci 2.000.000 zi oraz 
zaangaiowanie wolnych Srodkdw w wysokoSci 929.997,68 zl stanowiqce nadwyikq wolnych 
grodk6w pieniqknych na rachunku bietqcym budzetu gminy. 

Rozchody 

Rozchody budktu stanowiqce w caloSci wykup obligacji komunalnych, splaty rat 
kredytow i pozyczek ju2. zaciqgniqtych oraz planowanych do zaciqgniqcia zobowiqzah 



dlu2flych zostdy ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umbw 
oraz na podstawie planowanych harmonogram6w splat. 
Wskahik maksyrnalnego obciqkenia z tytulu splaty dlugu gminy zostal ustalony zgodnie z art. 
243 ustawy o finansach publicmych, jako Srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech 
lat relacji jej dochod6w bieiqcych powiqkszonych o dochody ze sprzedaiy majqtku 
pomniejszony o wydatki bieiqce do dochod6w ogaem budketu. Planowane udzialy splat 
zobowiqmi dhibych w dochodach oggem w kolejnych latach budketowych nie przekraczajq 
wskainik6w wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
Zobowiqzania z tytulu splaty rat kredytbw, poiyczek oraz wykupu obligacji komunalnych 
w 201 6r. wynoszq 3.012.567,13 zl i dotycq: 
- spkata rat kredyt6w - 254.342,08 zl, 
- splata rat pokyczek - 228.225,05 zl, 
- wykup obligacji komunalnych - 2.530.000 zl. 
Ponadto po stronie rozchod6w zaplanowano splatq kredytu kr6tkoterminowego w rachunku 
bie@cyrn w wysokoici 2.000.000 zl na sfinansowanie przejSciowego deficytu budketu. 

Kwota d l u ~ u  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 zalqcmiku nr 1 do WPF. 
Kwota wykazana jako dlug na koniec kakdego roku jest wynikiem dzialania: dlug 
z poprzedniego roku plus zaciqgniqty nowy dhg  minus splata dlugu. 
W latach 201 7 - 2025 prognozowane dochody budzetu Grniny bqdq zarnykaly siq wynikiem 
dodatnim. Planowanq nadwyikq w tych latach planuje siq przeznaczyk na splatq rat 
kapitalowych od zaciqgniqtych i planowanych do zaciqgniqcia kredytbw, pokyczek i emisji 
obligacji komunalnych. 

W zwiqzku z dobrq realizacjq budzetu grnina zrezygnowala w 20 15r. z emisji siedmiu 
serii obligacji w lqcznej kwocie 700.000 zl. co wplynqlo na zmniejszenie rozchod6w i kwoty 
dhgu, kt6ra na koniec 201 6r. wynosilaby 14.845.444,55 zl. 

Przeprowadzono symulacjq poziomu splaty zaciqgniqtego zadlukenia, w wyniku 
ktorego stwierdzono moAiwoSk zaciqgania zobowiqmi na kolejne lata. 

Pnedsiewziecia wieloletniei proenow finansowej 

Przedsiqwziqcia wieloletniej prognozy finansowej obejmujq lata 2006 - 2020 i dotycq: 
- realizacji przedsiewziqC z poniesionymi wydatkami przed przyjqciem wieloletniej 

prognozy finansowej i wydatk6w zakladanych do poniesienia w latach nastqpnych do konca 
okresu realizacji przedsiqwziqk, 

- limity wydatk6w na przedsiqwziqcia w poszczeg6lnych latach, kt6re wyznaczajq wielkoici 
dla budket6w w kakdym roku realizacji danego przedsiqwziqcia ak do jego zakonczenia, 

- limity zobowipah. 

W ramach przedsiqwziqk 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) programy, projekty oraz zadania pozostale. 



W zwiqzku z wprowadzonymi zmianami w budzecie zwiqksza siq plan dochod6w na 
rok 201 6r. o kwotq 3.460.176,84 zl., na ktdrq skladajq siq: 

1. zwiqkszenie dochod6w biewcych o kwotq 3.41 9.9543 1 zl z tytulu dotacji otrzyrnanych z: 

Mazowieckiego Urzqdu Wojew6dzkiego z przeznaczeniem na: 

- realizacjq zadari wynikajqcych z Rzqdowego programu wspomagania w latach 
201 5-20 18 organdw prowadqcych szkoly w zapewnieniu bezpiecznych warunk6w 
nauki, wychowania i opieki w szkolach ,,Bezpieczna+" w wysokoSci 3.240 zl, 

- dofinansowanie zadati wlasnych tj. zatrudnienie przez gminq asystentbw rodziny 
w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastqpczej, 
wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastqpczej w wysokoSci 7.320 zl, 

- wyplatq Swiadczen wychowawczych w ramach rzqdowego programu ,,Rodzina 500 plus" 
w wysokoici 1.658.1 60 zl, 

- oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajqce niekt6re 
Swiadczenia rodzinne i zasilki dla opiekun6w na podstawie ustawy o Swiadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych w wysokoici 403.760 zl, 

- zakup podrqcznik6w i materid6w edukacyjnych dla uczni6w w rarnach Rzqdowego 
programu pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna" w wysokoSci 2.212 zl, 

- dofinansowanie zadari realizowanych w rarnach wieloletniego programu wspierania grnin 
w zakresie dokywiania ,,Pomoc paristwa w zakresie dokywiania" w wysokoSci 45.000 zl, 

- zwrot czqSci wydatk6w biekqcych wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 201 5 
roku w wysokoSci 21.350,5 1 zl. 

wplyw Srodk6w z Urzqdu Skarbowego w zwipku z odzyskaniem podatku od towarow 
i uslug, zwiqzanych z realizacjq zadari inwestycji wodociqgowych za lata ubiegle w iqcznej 
wysokoSci 1.278.912 zl. 

2. zwiqkszenie dochod6w majqtkowych o kwotq 40.222,33 zl stanowiqcych zwrot czqici 
wydatkdw majqtkowych wykonanych w rarnach funduszu sdeckiego w 20 15 roku. 

Plan wydatk6w zwiqksza siq o kwotq 2.683.692 zl i rozdysponowuje siq te Srodki dla 
poszczegdlnych jednostek w celu realizacji zadh  im zleconych. 

Po wprowadzeniu powykszych zmian zrnniejsza siq deficyt budeetu o kwotq 776.484,84 zl. 


