
UCHWAM Nr Wa.390.2016 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachun kowej 

w Warszawie 
z dnia 8 grudnia 2016 roku 

w sprawie: 
I .  opinii o przedtoionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

projekcie uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na 2017 rok, 
2. opinii o moiliwosci sfinansowania planowanego deficytu budietu 

Miasta i Gminy Serock na 2017 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 
7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych(tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r., poz. 561) i art. 246 ust. 1 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: 
Czlon kowie: 

- Boiena Zych 
- Agata Pqczkowska 
- Bozenna Piotrowska 

uchwala, co nastqpuje: 

Pozytywnie - z uwagami zawartymi w pkt I uzasadnienia - opiniuje przedlozony przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock projekt uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock 
na 2017 rok. 

Pozytywnie - z uwagq zawartq w pkt II uzasadnienia - opiniuje moiliwoSc 
sfinansowania zaplanowanego deficytu budietu Miasta i Gminy Serock 
przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na 201 7 rok. 

Opiniq, o ktbrej mowa w § 1 niniejszej uchwaly, stosownie do art. 238 ust. 3 cyt. ustawy 
o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorzqdu terytorialnego jest 
obowiqzany przedstawic organowi stanowiqcemu przed uchwaleniem budzetu. 

Opinia, o kt6rej mowa w 5 2 niniejszej uchwaly podlega publikacji przez jednostkq 
samorzqdu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 cyt. ustawy o finansach 
publicznych, tj. na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostqpie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). 

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



Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2016 r., wraz z zarzqdzeniem Nr 202lBl2016 z dnia 10 
listopada 2016 r., Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedlotyl projekt uchwaty 
budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 2017 z uzasadnieniem i materialami 
informacyjnymi. 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie dokonal analizy 
i oceny ww. materialow. 

I. Przedkzony do zaopiniowania projekt uchwaty budietowej na 2017 rok wraz 
z uzasadnieniem oraz materialami informacyjnymi spelnia kryteria, wynikajqce 
z obowiqzujqcych przepisow prawa oraz jest kompletny i wewnqtrznie sp6jny. 

Plan dochod6w og6lern na 2017 rok wynosi 70.397.789,43 zl, w tym dochody bieiqce 
wynoszq 63.362.294,43 zl a dochody majqtkowe 7.035.495,OO zt. 

Plan wydatkow og&em na 2017 rok okreSlono na poziomie 75.777.740,52 zt, w tym 
wydatki bieiqce - 56.013.508,66 zl a wydatki majqtkowe 19.764.231,86 zt. 
Zachowane zostaty zatem wymogi okreslone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, 
gdyi planowane wydatki bieiqce nie sq wyisze od planowanych dochodow bieiqcych. 

Sklad Orzekajqcy stwierdza, ze zachowana zostala wymagana art. 229 ustawy 
o finansach publicznych korelacja wartosci wykazanych w projekcie uchwaty budietowej 
na 201 7 rok i projekcie WPF. 

Wg projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zadluzenie Gminy na koniec 2017 roku 
wyniesie 17.921.356,67 zl, co oznacza wzrost dlugu w stosunku do przewidywanego 
stanu na koniec 2016 roku o 3.888.412,12 zt. 
Planowana na 201 7 rok relacja lqcznej kwoty splaty dtugu do planowanych w 201 7 roku 
dochodow og&em wyniesie 0,051 3 i nie przekroczy dopuszczalnej granicy okreSlonej 
indywidualnym wskainikiem zadluienia, ktory wynosi 0,141 6. 
Sklad Orzekajqcy zwraca uwagq, i e  ujqta w projekcie uchwaty budietowej kwota 
rezerwy ogolnej 60.000,OO zl nie spetnia wymogu z art. 222 ust. 1 cyt. ustawy o 
finansach publicznych, gdyi zaplanowana kwota jest nitsza niz minimum okreSlone tym 
przepisem, wynoszqce 0,1% wydatk6w budietu. 
Wobec powyiszego w uchwale budietowej rezerwe ogolnq naleiy okreslic na poziomie 
nie nizszym n i i  0,1% i nie wyiszym n i i  1% planowanych wydatkow budietu. 

W projekcie uchwaty budietowej zaplanowano przychody z tytulu wolnych Srodkow 
w kwocie 1.491.538,97 24. 
Sklad Orzekajqcy zauwaza zatem, ze zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy o 
finansach publicznych, przez wolne Srodki rozumie siq nadwyikq srodkbw pienieinych 
na rachunku biezqcym budietu jednostki samorzqdu terytorialnego wynikajqcych z 
rozliczen wyemitowanych papierow wartoSciowych, kredytow i pozyczek z lat ubiegtych. 
Kwota wolnych Srodk6w stanowi zatem wielkosc wynikajqq z bilansu jednostki 
samorzqdu terytorialnego, co nalezy miec na uwadze przy podejmowaniu uchwaly 
budzetowej. Brak przychodow z ww. irodla na zaloionym poziomie moie skutkowac 
niezbilansowaniem budietu. 






