
Zamqdzenie Nr 158lB12017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 10 listopada 2017r. 

w sprawie projektu Wieloletniej Prognou Finansowej Miasta i Gminy Serock 
na lata 201 8 - 202 7 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z poin. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarzqdza, co 
nastqpuje: 

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 
201 8 - 2027 przedstawid: 
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania 
2) Radzie Miejskiej w Serocku. 

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018 - 2027 
stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w trybie 
przewidzianym dla akt6w prawa ~niejscowego. 



Zalqcznik do 
Zarzqdzenia Nr 1 5 8IBl20 17 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 10 listopada 20 17r. 

PROJEKT 

Uchwala Nr 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock 
na lata 201 8 - 202 7 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 
i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 
z p6in. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Przyjmuje sie Wieloletniq Prognoze Finansowq Miasta i Gminy Serock na lata 2018 - 2027, 
zgodnie z zalqcznikiem nr 1. 

$ 2  

Okresla siq wykaz przedsiqwziqb do WPF, zgodnie z zalqcznikiem nr 2. 

Upowainia sie Burmistrza do: 
1) zaciqgania zobowipati: 

a) zwiqzanych z realizacjq przedsiqwziqb ujetych w zalqczniku nr 2, 
b) z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budietowym i w latach nastepnych jest 

niezbedna do zapewnienia ciqgloici dzialania gminy i z ktorych wynikajqce 
piatnoici wykraczajq poza rok budietowy do kwoty 5.000.000 zl. 

2) przekazania uprawnien kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciqgania 
zobowizpii o ktorych mowa w pkt. 1. 

Traci moc uchwda Nr 299/XXVIII/20 16 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.12.20 16r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 201 7 - 2027. 

Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 



































Objainienia przyjqtych wartogci w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Serock 

na lata 2018 - 2027 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 201 8 - 2027. 
Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa siq z okresem realizacji 
kontynuowanych i planowanych przedsiqwziqk, kt6re wykazano w zaiqczniku nr 2 oraz 
okresem splaty zobowiqzah jui  zaciqgniqtych, a takie planowanych do zaciqgniqcia. 
Opracowujqc prognozq na lata nastqpne kierowano sie wykonaniem dochod6w i wydatk6w 
poprzednich lat. Wartoici ujqte w poszczeg6lnych latach zostaly zaplanowane ze szczeg6lnq 
ostroinoiciq i w ujqciu realnym. 

Prognoza dochodbw 

Planowane wielkoSci dochod6w na rok 201 8 przyjqto na podstawie: 
- okreSlonych wstqpnych kwot dotacji celowych na zadania rzqdowe i wiasne przekazywane 

przez Wojewodq Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego, 
- okreSlonych wst~pnych kwot subwencji og6lnej i przewidywanego udzialu grniny 

w podatku dochodowym od os6b fizycznych przekazane przez Ministra Finansbw, 
- okreilonych wplyw6w z tytuh zawartych um6w i porozumien miqdzy jednostkarni 

samorqdu terytorialnego, 
- innych wpkyw6w stanowiqcych dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrqbnych 

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

- wplywy z tytuh sprzedaky majqtku. 

Prognozq dochod6w bie3cych na lata kolejne sporzqdzono w oparciu o wskainiki 
makroekonomiczne podane przez Ministra Finansow na potrzeby wieloletniej prognozy 
finansowej oraz zweryfikowane dane budzetowe bqdqce wynikiem analizy danych 
dotycqcych wykonania buc23:etu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej 
~ o z o n o  wzrost wplyw6w PIT, CIT do budzetu gminy, kt6re sq uzaleinione od tempa 
koniunktury gospodarczej okreilonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego 
przez przedsiqbiorc6w. Stopniowo tez wzrasta liczba mieszkahc6w gminy, co pozwala 
planowad systematyczny wzrost -6w z podatk6w i oplat lokalnych. Planuje siq r6wniez 
niewielki wzrost z tytuiu subwencji oiwiatowej ogolnej oraz wzrost dotacji z budketu pahstwa, 
kt6ry wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzqdu Wojew6dzkiego na realizacje 
programu rzqdowego ,,Rodzina 500+" i innych zadati zleconych. 

Dochody majqtkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie 
mozliwoSci wiasnych gminy, pozyskiwania Srodk6w zewrqtrznych w ramach regionalnych 
program6w operacyjnych wojew6dztwa mazowieckiego i budietu unii europejskiej oraz 
moiliwoici pozyskiwania Srodk6w w forrnie dotacji celowych z budietu patistwa. W zakresie 
dochodow majqtkowych wykazano r6wniez dochody ze sprzedajy majqtku, kt6rych to 
wielkoik przyjeto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki 
NieruchomoSciarni. 
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