SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK
ZA 2018 ROK

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową
Miasta i Gminy Serock Nr 423/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku w dniu
18 grudnia 2017r. w następujących wielkościach:
dochody 71 490 361,74 zł
dochody bieżące w kwocie
68 128 021,74 zł
dochody majątkowe w kwocie 3 362 340,00 zł
wydatki 73 767 700,27 zł
wydatki bieżące
58 903 641,60 zł
wydatki majątkowe
14 864 058,67 zł
Deficyt budżetowy został określony na kwotę 2 277 338,53 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2018r.
wyniósł po stronie planu:
dochodów:
kwotę 74 406 902,97 zł, wykonanie zaś 74 667 335,10 zł, tj. 100,35% planu,
w tym:
- dochody bieżące - plan: 72 207 125,54 zł, wykonanie: 72 382 233,25 zł, tj. 100,24%,
- dochody majątkowe - plan: 2 199 777,43 zł, wykonanie: 2 285 101,85 zł, tj. 103,88%.
wydatków:
kwotę 80 495 054,54 zł, wykonanie zaś 77 094 274,52 zł, tj.95,78 %planu,
w tym:
- wydatki bieżące - plan: 64 556 496,87 zł,
wykonanie: 61 455 602,24 zł, tj. 95,20%,
- wydatki majątkowe - plan: 15 938 557,67 zł, wykonanie: 15 638 672,28 zł, tj. 98,12%.

Źródła dochodów
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wpływy z tytułu podatków i innych opłat lokalnych - 21 921 960,21 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) - 17 859 041,99 zł
dotacje celowe na zadania bieżące - 17 599 498,72 zł
subwencja z budżetu państwa - 14 245 373 zł
środki unijne i dotacje na dofinansowanie inwestycji - 2 207 525,42 zł
środki unijne i dotacje na dofinansowanie zadań bieżących - 756 359,33 zł

sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 77 576,43 zł

Wysokość podatku PIT i CIT w latach 2013 - 2018
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Struktura podatku od nieruchomości w latach 2014 - 2018
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Wysokość podatku od nieruchomości w latach 2014 - 2018
14 500 000,00 zł

13 956 410,01 zł

14 000 000,00 zł

13 524 863,39 zł
13 500 000,00 zł
13 000 000,00 zł
12 500 000,00 zł

12 687 791,54 zł

12 818 992,00 zł

12 279 156,34 zł

12 000 000,00 zł
11 500 000,00 zł

11 000 000,00 zł

rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
liczba podatników liczba podatników liczba podatników liczba podatników liczba podatników
9 449
9 692
10 363
10 531
10 827

Ilość osób objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2018r.
W ramach systemu uzyskano opłatę w wysokości 1 955 605,32 zł
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Od 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Serock funkcjonuje usługa powiadamiania SMS
dla podatników Miasta i Gminy Serock informującą o zbliżającym się terminie płatności bądź o
zaległościach z tytułu podatków i opłat lokalny.
System powiadamiania SMS cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, czego
dowodem jest zwiększająca się ilość wysyłanych powiadomień.
Szybka informacja za pośrednictwem sms generuje niższe koszty wysyłanej korespondencji.
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W 2018r. Gmina pozyskała ponad 3 miliony 250 tysięcy złotych
z tytułu dofinansowania realizowanych zadań
w formie dotacji i środków unijnych:

• z Powiatu Legionowskiego na:
utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w wysokości 155.000 zł,
organizację Święta Patrona Serocka św. Wojciecha w wysokości 10.000 zł,
zadania wykonywane w zakresie transportu zbiorowego w wysokości 14.122 zł,
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie
realizacji zadania polegającego na utylizacji azbestu w wysokości 28.666,14 zł.
• z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 88.352,13 zł stanowiące zwrot części
poniesionych wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.
• z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 25.738,37 zł na dofinansowanie zajęć
sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania „Umiem
pływać”.

• z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”
wsparcie w postaci grantu w wysokości 22.000 zł na realizację I i II etapu konsultacji
społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B1.
• z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów
szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w Szkole
Podstawowej w Zegrzu, uzyskano środki w wysokości 2.520 zł.
• Ministerstwa Sprawiedliwości – uzyskano środki w wysokości 29.586,15 zł na zakup
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym,
dla gminnych jednostek OSP, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu.
• Ministerstwa Obrony Narodowej – uzyskano środki w wysokości 22.800 zł na
dofinansowanie zadania pn.: „Ławka Niepodległości dla samorządów”.
• Banku Gospodarstwa Krajowego – na podstawie podpisanej umowy o wsparciu finansowym
oraz na podstawie złożonego częściowego rozliczenia, uzyskano dotację w wysokości
521.131,83 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – uzyskano środki, które
wykorzystano w łącznej wysokości 185.728,12 zł:
 13.914,63 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów za zorganizowanie w roku 2017 szkolenia pt.:
„Żywność lokalnych rolników dla lokalnej społeczności”. Rozliczenie z roku 2017,
 4.130,99 zł na zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Udział w Targach Turystycznych
Wypoczynek 2018 Toruński Festiwal Smaków”.
 15.682,50 zł na realizację projektu pn. „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych
gospodarstw agroturystycznych”.
 10.000 zł na realizację zadania pn.; „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w
sołectwie Stanisławowo” w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywności
Sołectw Mazowsze 2018”.
 10.000 zł na realizację zadania pn.; „Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Dębinki” w ramach
programu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw Mazowsze 2018”.
 2.000 zł stanowiące nagrodę za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo – Sukcesy widać
po sąsiedzku”.
 130.000 zł na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo–gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej.

•

Środki stanowiące fundusze unijne uzyskano w łącznej wysokości 2.152.254,63 zł:
- w związku z rozliczeniem projektu ,,Aktywnie po wiedzę”, realizowanego w ramach
„Mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwoju 2014 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE2016-1-PL01-KA101-025793, które zostało zatwierdzone przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji uzyskano dotację za rok 2017 w wysokości 11.168,43 zł.
- uzyskano dotację za rok 2017 w wysokości 346.030,18 zł w związku z dofinansowaniem
projektu pn.: „Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach zadania
„Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji
rybackich w Serocku”. Wpływ dotacji w 2018 roku wynikał z procedur kontrolnych.
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina uzyskała
dotację w wysokości 148.320 zł na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W ramach projektu, który będzie
realizowany w 2019r. zostaną zorganizowane szkolenia dla mieszkańców gminy, w siedmiu
grupach tematycznych, których celem będzie poszerzenie kompetencji cyfrowych. Rozliczenie
nastąpi po zakończeniu realizacji projektu.

- uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 633.482,90 zł z Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Serockie Centrum Usług
Społecznych”.
- pozyskano środki w wysokości 713.253,12 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu” w ramach działania
gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020. Rozliczenie częściowe następuje na podstawie złożonych wniosków o
rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu zadania w 2019r. zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowaniu.
- uzyskano dofinansowanie w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie projektu pn.
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” w ramach Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja została rozliczona w terminie zgodnym z umową, tj. w dniu
29.10.2018r.
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W 2018r. Gmina Serock udzieliła pomocy finansowej
w formie dotacji oraz przekazała środki w wysokości ponad
756 tysięcy zł dla:
• Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim
poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego
Centrum Medycznego” w wysokości 30.000 zł.
• Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych przeznaczono
kwotę 31.500 zł

• Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu sprzętu i
urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych
w wysokości 25.000 zł.

• dla mieszkańców gminy dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w
wysokości 45.000 zł oraz wymianę systemów grzewczych na systemy proekologiczne w
wysokości 159.000 zł,
• pokryto koszty usług zdrowotnych na łączną kwotę 76.429,63 zł związanych z programami
zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego
ryzyka, szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat oraz
rehabilitacja lecznicza mieszkańców).
• przekazano kwotę 389.940,96 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne
przedszkola na terenie gminy Serock.

Najważniejsze inwestycje gminne
w 2018 roku

Modernizacja i rozbudowa przedszkola w Serocku
W październiku 2018 roku rozpoczęto
modernizację
i rozbudowę przedszkola w Serocku. W ramach
zadania powstanie:
 sala ruchu – 122,91 m2,
 sala do integracji sensorycznej (SI) – 34,65 m2,
 szatnia – 15,92 m2,
 łazienka – 5,39 m2 oraz WC – 4,66 m2,

 zostanie docieplony istniejący budynek,
 przebudowana kanalizacja sanitarna i
deszczowa,
 wybudowane oświetlenie i plac zabaw.

Planowany termin zakończenia prac 2019 rok.

Termomodernizacja budynku szkoły w Zegrzu

W 2018 roku wykonano II etap
termomodernizacji budynku szkoły.
Docieplono ściany styropianem,
wyremontowano pomieszczenia szkoły.
Podpisano umowę o dofinansowanie ze
środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Planowany termin zakończenia w 2019 roku.

Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Woli Kiełpińskiej
W 2018 roku wykonano nową
podłogę w sali gimnastycznej z
wykładziny sportowej, wymieniono
instalację elektryczną
z osprzętem.

Poprawa efektywności energetycznej
budynku szkoły w Serocku

W 2018 roku w ramach zadania:

 zostały wymienione piece gazowe,
 przeprowadzono prace instalacyjne
polegające na montażu stacji
uzdatnia wody, podgrzewacza c.w.u.,
kominów, instalacji c.o., wymieniono
instalację sterującą kotłownią.
Zadanie współfinansowane z
WFOŚiGW w Warszawie.

Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie
W 2018 roku kontynuowano prace przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie.
Został wykonany stan surowy zamknięty. W ramach zadania powstanie 14 mieszkań komunalnych.
Inwestycja dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 751 549,57 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji w bieżącym roku.

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu
W 2018 roku zakończono budowę sieci kanalizacji w Zegrzu.
W ramach zadania wybudowano 3,5 km sieci oraz dwie przepompownie
ścieków.
Inwestycja jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 w kwocie 2 764 730,40 zł.

Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego
W ramach inwestycji:
w Stasim Lesie
 wybudowano boisko wielofunkcyjne do
piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki o
nawierzchni z trawy syntetycznej,

 zamontowano urządzenia placu zabaw
( m.in. zestaw zabawowy Chata
Małolata, huśtawki, drążki
gimnastyczne, zestaw STREET
WORKOUT, bujaki na sprężynach,
karuzela krzyżowa, ławki), urządzenia
siłowni zewnętrznej ( rowerek, motyl,
steper, narciarz, wyciąg górny),
 postawiono wiatę drewnianą z
ławostołami,
 wybudowano parking i chodniki,
 oświetlono cały teren został.
Zadanie współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego w ramach Programu
Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata
2014-2020 i udziale środków z Funduszu

Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance
W 2018 roku w ramach zadania:

 wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni typu
sztuczna trawa - 304 m² z wyposażeniem i piłkochwyty.
 zamontowano urządzenia placu zabaw ( huśtawka, bujaki
na sprężynach, zjeżdżalnię, domek Paweł, zestawy
Action4kids, drabinkę poziomą, stół do pinponoga, ławki)

 wykonano chodnik z kostki betonowej, trawniki,
nasadzenia krzewów.
 oświetlono cały teren.
Inwestycja realizowana przy udziale środków z Funduszu
Sołeckiego

Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dębinki
W 2018 roku zamontowano urządzenia zabawowe m.in.: zestaw
SIMBA, huśtawka ważka, huśtawka metalowa podwójna, tunel słonik,
ławka. Na realizację zadania otrzymano dotację w ramach „
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.
Zadania realizowano przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego.

Budowa Ławki Niepodległości w Serocku
W 2018 roku ustawiano Ławkę
Niepodległości przed głównym wejściem
do Ośrodka Kultury przy ul. Pułtuskiej.
Ławka wyposażona jest w ładowarkę
urządzeń mobilnych oraz hot-spot WiFi.
Ławka odtwarza fragment Pieśni
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Marsz I Brygady i depeszy Józefa
Piłsudskiego zawiadamiającej o
powstaniu Państwa Polskiego oraz tekst
odnoszący się do lokalnych tradycji oręża
polskiego związanych z odzyskaniem
przez Polskę niepodległości.
Na realizację zadania otrzymano dotację
z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w ulicy Książęcej w Jadwisinie
W ramach zadania wybudowano 410,5 m sieci kanalizacji
sanitarnej oraz stworzono możliwość podłączenia 20
nieruchomości.
Zadanie realizowane z udziałem środków z pożyczki WFOŚiGW.

PRZEBUDOWA ULICY TRAUGUTTA I ZIELONEJ W SEROCKU
W ramach inwestycji przebudowano
ulicę Traugutta w Serocku na odcinku
438 m od skrzyżowania z ulicą Polną w
kierunku północnym wraz
z odwodnieniem, chodnikami
i zjazdami oraz przebudowano
nawierzchnię ulicy Zielonej wraz
z odwodnieniem.

PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ W STASIM LESIE
W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi od skrzyżowania z
ulicą Nasielską w Borowej Górze do Drogi Krajowej nr 61 w Stasim Lesie.
Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni bitumicznej wraz odwodnieniem,
chodników z kostki betonowej, zjazdów, przebudowę oświetlenia.

BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JADWISINIE
Wykonano parking o powierzchni 613,70 m2
z kostki betonowej oraz chodnik

o powierzchni 384,50 m2.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W ZEGRZU, UL. GROSZKOWSKIEGO
NA ODCINKU GROBELKI
W ramach zadania wykonano 572 m2
chodnika z kostki betonowej.

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na Miasta i Gminy Serock
W 2018 roku wybudowano w oparciu o wcześniej opracowane projekty
oświetlenie:
 ulicy Groszkowskiego w Zegrzu – 1 873 mb (42 punkty świetlne),
 ulicy Matejki – Niemena w Serocku - 589 mb (14 punktów świetlnych),
 w Borowej Górze – 456 mb (12 punktów świetlnych),
 w ulicy Leszczynowej w Maryninie – 352 mb (13 punktów świetlnych),
 w ulicy Wczasowej i ulicy Nad Zalewem – 694 mb (16 punktów
świetlnych),
inwestycja realizowana przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego,
 w ulicy Szkolnej i ulicy Ogrodowej – 722 mb (15 punktów świetlnych),
inwestycja realizowana przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego
 w ulicy Babie Lato w Karolinie – 603 mb (15 punktów świetlnych),
 w ulicy Malowniczej w Zalesie Borowym – 1186 mb (26 punktów
świetlnych).
Rozpoczęto budowę oświetlenia w ulicy Długiej w Dosinie inwestycja
realizowana przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego
Zmodernizowano oświetlenie drogowe w miejscowościach Jadwisin,
Serock, Izbica.
Wymieniono 144 oprawy oświetleniowe na oprawy energooszczędne LED.
Wszystkie wymienione inwestycje wybudowano w technologii LED.

Ważniejsze projekty opracowane w 2018 roku
 Projekt odwodnienia ulicy P. Picassa w Serocku

 Projekt przebudowy nawierzchni dróg gminnych ulica Wł. Łokietka,
B. Chrobrego, K. Wielkiego, J. Szczygielskiego
 Projekt modernizacji drogi gminnej ulica Arciechowska
w miejscowości Cupel

 Projekt budowy ścieżki pieszo – rowerowej Serock, ul.
Zakroczymska
Projekty budowy oświetlenia drogowego:
- ulica Orla i ulica Kochanowskiego w Serocku,

- ulica Serocka i ulica Zegrzyńska w Łasze,
- ulica Spacerowa w Kani Polskiej,
- Wierzbica w rejonie skrzyżowania drogi gminnej z droga do
Pobyłkowa

Realizacje w ramach funduszu sołeckiego

 Rozpoczęto budowę altany dla mieszkańców sołectw
Kania Nowa, Nowa Wieś i Cupel
 Opracowano projekt techniczny rewitalizacji placu
zabaw w m. Dębe
 Opracowano projekt modernizacji boiska sportowego
w Wierzbicy przy świetlicy środowiskowej
 Wykonano 190 m2 chodnika z kostki betonowej na
placu zabaw w Borowej Górze

Działalność w zakresie planowania przestrzennego
Miniony rok, podobnie jak poprzedni, upłynął pod znakiem prac planistycznych nad
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Serock.
Kilkukrotnie odbyły się spotkania z mieszkańcami naszej gminy, komisje urbanistyczne na
których omawiane były problemy poruszane przez mieszkańców oraz opiniowane były
projekty planów zagospodarowania przestrzennego.
Powyższe stanowiło podstawę do przyjęcia przez Radę Miejską w Serocku czterech uchwał
dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock

Zmiana studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy
Serock (część obrębu Jadwisin)
Uchwała nr 467/XLIII/2018 z dnia
23.04.2018 r.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2018 r.

m.p.z.p. gminy Serock
- Sekcja F2
(dla działki nr 111/12 obręb
Jadwisin)
Uchwała nr 468/XLIII/2018 z
dnia 23.04.2018 r.

Uchwały dotyczące zmian zapisów w
m.p.z.p. w zakresie infrastruktury
technicznej

- miasto Serock - obszar A
uchwała nr 466/XLIII/2018 z dnia
23.04.2018 r.
- miasto Serock - obszar B

uchwała nr 500/XLVI/2018 z dnia
25.06.2018 r.
- miasto Serock - obszar C

- gmina Serock – sekcja E

uchwała nr 501/XLVI/2018 z dnia
25.06.2018 r.

uchwała nr 502/XLVI/2018 z dnia
25.06.2018 r.
- gmina Serock – sekcja C1
uchwała nr 503/XLVI/2018 z dnia
25.06.2018 r.

m.p.z.p. gminy Serock
- w rejonie ul. Pogodnej w
obrębie Wierzbica
Uchwała nr 553/LIII/2018 z
dnia 13.11.2018 r.

m.p.z.p. gminy Serock
- sekcja G1
obejmującego
działkę nr 154/30 w
obrębie Wierzbica
Uchwała nr
554/LIII/2018 z dnia
13.11.2018 r.

Grant na organizację i wykonanie II etapu konsultacji społecznych projektu
MPZP części wsi Dębe (sekcja B1)
• Termin konsultacji: 23.10.2018 – 19.12.2018
• Przedmiot: projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Serock,
obejmującego rejon strefy
przemysłowej w Dębem.
• Pozyskana kwota grantu:
20 000 zł.
• Wykorzystane narzędzia konsultacji:
• Geoprezentacja planu;
• Spotkania otwarte
z mieszkańcami;
• Punkt konsultacyjny w Urzędzie;
• Ulotki i plakaty informacyjne.

Dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska
1.

2.

3.

Walka z niską emisją - w ramach gminnego
programu udzielono
53 dotacji na wymianę starych źródeł ogrzewania
– koszt 159 000,00 zł;
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód i z
ochroną powierzchni ziemi - w ramach gminnego
programu udzielono 18 dotacji na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków – koszt
45 000,00 zł;
Ochrona powierzchni ziemi - uzyskano
dofinansowanie na realizację zadania pn.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta i gminy
Serock w 2018 r.,
w ramach programu ogłoszonego przez
WFOŚiGW, koszt całego zadania 55 128,22 zł.

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock
W ramach zadania m.in. zawarto umowę ze schroniskiem na transport i objęcie opieka bezdomnych zwierząt
wyłapanych na terenie Miasta i Gminy Serock, zawarto umowy z lekarzami weterynarii na przeprowadzanie wielu
różnych zabiegów weterynaryjnych, w tym m.in. sterylizacji, kastracji, czipowania, odrobaczenia, odpchlenia,
sprawowano opiekę nad kotami wolnożyjącymi, doposażono Straż Miejską jako podmiot uprawniony do wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Serock m.in. w chwytak, rękawice, klatkę łapkę i inne.
Na całe zadanie wydatkowano ogółem blisko 85 000 zł.

Realizacja zadań związanych ze wspieraniem transferu wiedzy i innowacji w
rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Uzyskano dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację dwóch operacji „Udział w Targach
Turystycznych Toruński Festiwal Smaków 2018” w wysokości 6 484,95 zł oraz „Produkty tradycyjne oraz
promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych” w wysokości 16 834,50 zł.

Zakup nowego samochodu
pożarniczego dla OSP Wola Kiełpińska

Inwestycja zrealizowana
w listopadzie 2018 r.
Wkład gminy – 291 687, 50 zł
Całkowity koszt zakupu – 753 375,00 zł

Zestaw uniwersalnych narzędzi hydraulicznych

Narzędzia przeznaczone dla
OSP Wola Kiełpińska.
Wkład gminy – 54 000,00 zł

Centrum monitoringu miejskiego

Modernizacja sytemu
monitoringu miejskiego –
centrum dyżurnego
oraz 13 kamer.
Łączny koszt – 116 869,68 zł

Nowy radiowóz dla Straży Miejskiej

W maju zakupiono nowy radiowóz z
przeznaczeniem dla straży Miejskiej w
Serocku
Łączny koszt – 79 726,98 zł

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
Wykonano bezpłatne szczepienia przeciw:
1. grypie – w latach 2015 – 2018 - dla 1.040 osób
2. pneumokokom w latach 2015 – 2018 – dla 177 dzieci
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PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta
i Gminy Serock na lata 2017-2019
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Lokalna Komunikacja Autobusowa na terenie Miasta i Gminy
Serock składa się z 10 linii.
Linie I, IA i II, IIB to tzw. „pętle”, czyli linie objeżdżające praktycznie cały
teren gminy po zachodniej stronie Narwi.
Linie III i IV obejmują swoim zasięgiem miejscowości położone po
wschodniej stronie Narwi. Są one połączone z linią Serock – Legionowo PKP,
dzięki czemu pasażerowie mieszkający na wspomnianym obszarze mają
bezpośrednie połączenie z Legionowem.
Linie V, VA (Stanisławowo – Dębe – Legionowo PKP) i VI, VIA (Serock –
Legionowo PKP) komunikują mieszkańców Miasta i Gminy Serock z miastem
powiatowym. Cieszą się one największym zainteresowaniem mieszkańców,
dlatego też składają się z największej liczby kursów.

Według danych przesłanych przez Operatora w roku 2018 sprzedano
157 030 biletów jednorazowych oraz 1 575 biletów miesięcznych.
Z dniem 3 września 2018r. na linii Serock – Legionowo PKP zwiększono
liczbę kursów o 9 szt. Po zmianie składała się ona z 34 kursów.
Łącznie w 2018 roku na Lokalną Komunikację Autobusową przeznaczono
948.515,35 zł

Działania promocyjne 2018 r. wiązały się z obchodami
100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
• Logotyp niepodległościowy
• Wystawy outdoorowe:
Serockie oraz Polskie drogi do
Niepodległości
• Konferencja historyczna
• Mural i Tablica pamiątkowa
• Cykl warsztatów artystycznohistorycznych „Myślę o
Niepodległości”
• Noc muzeów w Izbie Pamięci

Działania promujące walory krajobrazowe,
historyczne, turystyczne
• IIV edycja „To Barbarki robota” – warsztaty
rzemieślnicze na podgrodziu
• Rejsy promocyjne statkiem po Jeziorze
Zegrzyńskim
• Wystawy w ratuszu i przestrzeni miejskiej
• „Poszukiwania ludowej obrzędowości” w
ramach niedzielnej Szkółki Tradycji

• Kalendarz na 2019 r. „Magia Nadnarwiańskich
świtów i zmierzchów”
• Modernizacja strony www.serock.pl
• Cykl wydarzeń ”Samorządowy Serock”

Zawieranie związków małżeńskich na terenie miasta i gminy Serock
w 2018 roku
Zawieranie związków małżeńskich zyskało
jeszcze większą popularność, gdy w 2015 roku
prawnie ułatwiono zawarcie związku
małżeńskiego w plenerze.
W 2018r. odbyły się 52 ceremonie zawarcia
związku małżeńskiego a na rok 2019 planuje
się około 60 ceremonii zawarcia związku
małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu
Cywilnego na terenie Miasta i Gminy Serock.

PIT W SEROCKU SIĘ OPŁACA

Od 2016 roku prowadzona jest akcja zachęcająca
do płacenia podatków w gminie Serock. Podanie
w zeznaniu podatkowym Serocka jako miejsce
zamieszkania, powoduje że ponad 30% podatku wróci do
budżetu gminy. Akcja ma na celu informowanie
mieszkańców gminy, że nie trzeba być zameldowanym by
móc płacić podatki na rzecz gminy, w której faktycznie się
mieszka. Dzięki temu pozyskuje się środki na realizację
różnego rodzaju inwestycji.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta
i Gminy Serock w związku z wydatkami inwestycyjnymi gmina planowała wyemitować obligacje
komunalne w wysokości 4.400.000 zł. oraz zaplanowała zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 912.700 zł.
Jednakże w związku z dobrą realizacją budżetu, gmina zrezygnowała z emisji kolejnych 4 serii
obligacji na łączną kwotę 400.000 zł oraz uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie niższej
o 566.093,92 zł od planowanej.
Dług gminy został zmniejszony w trakcie roku o łączną kwotę 966.093,92 zł, i na dzień
31.12.2018r. zadłużenie wyniosło 16.240.248,90 zł.
Na koniec 2018r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 6.088.151,57 zł. Po zamknięciu roku
wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2.426.939,42 zł.

Kształtowanie się wydatków majątkowych wraz z kwotą długu na przestrzeni lat
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Wydatki majątkowe gminy od roku 2013 sukcesywnie rosą, osiągając w 2018r. kwotę prawie 16 mln. zł.
(wzrost w porównaniu z rokiem 2013 o ponad 6.600.000 zł)
natomiast kwota długu wzrosła w porównaniu z rokiem 2013 o ok. 2.000.000 zł.

Dziękuję za uwagę

