
Uchwala Nr 345/XXXIII/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 15 maja 2017r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognaw Finansowej Miasta i Gminy Serock 
na lata 201 7 - 2027 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z p6in. 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 201 6r., poz. 
1870 z p6in. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Zmienia siq Wieloletniq Prognozq Finansowq Miasta i Gminy Serock na lata 2017 - 2027, 
zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 

$ 2  

Zmienia siq wykaz przedsiqwzip.5 do WPF, zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwajy. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 4 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Rady ~iejskiej  w Serocku 
z dnia 15 maja 2017r. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 



































Uzasadnienie do 
Uchwaly Nr 345/XXXIII/2017 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 15 maja 2017r. 

Objainienia pnyjetych wartohi w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Serock 

na lata 2017 - 2027 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2017 - 2027. 
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 zobowiqzari jui  zaciqgniqtych, a takie planowanych do zaciqgniqcia. 
Opracowujqc prognoze na lata nastqpne kierowano siq wykonaniem dochod6w i wydatk6w 
poprzednich lat. WartoSci ujqte w poszczegolnych latach zostaly zaplanowane ze szczeg6lnq 
ostroinoSciq i w ujqciu realnym. 

Prognoza dochod6w 

Planowane wielkoici dochod6w na rok 2017 przyjqto na podstawie: 
- okreSlonych wstqpnych kwot dotacji celowych na zadania rzqdowe i wlasne 

przekazywane przez Wojewodq Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego, 
- okreilonych wstqpnych kwot subwencji ogdlnej i przewidywanego udziahi gminy 

w podatku dochodowym od os6b fizycznych przekazane przez Ministra Finans6w, 
- okredlonych wplywbw z tytuhi zawartych um6w i porozumien miqdzy jednostkami 

samorzqdu terytorialnego, 
- innych wplywow stanowiqcych dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrqbnych 

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

- wpl-ywy z tytulu sprzedazy majqtku. 

Prognozq dochod6w biekqcych na lata kolejne sporzqdzono w oparciu o wskainiki 
makroekonomiczne podane przez Ministra Finansow na potrzeby wieloletniej prognozy 
finansowej oraz zweryfkowane dane budietowe bqdqce wynikiem analizy danych 
dotyczqcych wykonania budietu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej 
zal-oiono wzrost wplyw6w PIT, CIT do budrietu gminy, kt6re sq uzaleinione od tempa 
koniunktury gospodarczej okreSlonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku 
uzyskiwanego przez przedsiqbiorcow. Stopniowo tez wzrasta liczba mieszkaric6w gminy, co 
pozwala planowaC systematyczny wzrost wpiywbw z podatkbw i oplat lokalnych. Planuje siq 
r6wniei niewielki wzrost z tytuh subwencji oSwiatowej ogblnej oraz d a y  wzrost dotacji 
z budietu panstwa, kt6ry wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzqdu 
Wojewodzkiego na realizacjq programu rzqdowego ,,Rodzina 500+". 












