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Budżet Miasta i Gminy Serock na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową 
Miasta i Gminy Serock Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej   w Serocku w dniu                             
16 grudnia 2020r. w następujących wielkościach:

dochody      91 052 231,63 zł
dochody bieżące w kwocie        90 302 231,63 zł
dochody majątkowe w kwocie      750 000,00 zł

wydatki      99 672 197,96 zł
wydatki bieżące            84 910 841,76 zł
wydatki majątkowe       14 761 356,20 zł

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 8 619 966,33 zł
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W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2021r.                                              
wyniósł po stronie planu:

dochodów:
kwotę 103 579 947,49 zł, wykonanie zaś 106 905 128,73 zł, tj. 103,21% planu,

w tym:
- dochody bieżące - plan: 100 529 641,34 zł, wykonanie: 102 867 525,57 zł, tj. 102,33%,
- dochody majątkowe - plan: 3 050 306,15 zł, wykonanie:  4 037 603,16 zł, tj. 132,37%.

wydatków:
kwotę 112 343 664,85 zł, wykonanie zaś 106 369 441,32 zł, tj.94,68 %planu,                           

w tym:
- wydatki bieżące - plan: 91 517 085,85 zł,     wykonanie: 87 223 453,39 zł, tj.  95,31%,
- wydatki majątkowe - plan: 20 826 579,00 zł, wykonanie: 19 145 987,93 zł, tj. 91,93%.
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Źródła dochodów
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wpływy z tytułu podatków i innych opłat lokalnych - 30 582 520,41 zł

dotacje celowe na zadania bieżące - 26 993 332,01 zł

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) - 23 884 775,16 zł

subwencja z budżetu państwa - 15 602 079 zł

środki na uzupełnienie dochodów - 2 794 372 zł

środki unijne i dotacje na dofinansowanie inwestycji -  2 536 808,18 zł

środki unijne i dotacje na dofinansowanie zadań bieżących -  2 538 536,40 zł

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1 471 910,59 zł

sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 500 794,98 zł
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Wysokość podatku PIT i CIT w latach 2016 - 2021
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Gmina uzyskała ponad 6.458 tys. zł dofinansowania ze środków 
zewnętrznych pochodzących z:

1. Powiatu Legionowskiego w kwocie 252.995,42 zł na:
✓ utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w wysokości 249.995,42 zł,
✓ dofinansowanie organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej pod nazwą „IX Bieg Wojciechowy” w

wysokości 3.000 zł.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako

dofinansowanie utylizacji azbestu w wysokości 27.974,40 zł.
3. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu

„Czyste powietrze” w wysokości 9.000 zł.
4. Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 29.889 zł w ramach:
✓ 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 w wysokości 2.000 zł,

✓ środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie realizacji:
• zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – kwota 9.600 zł,
• programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – kwota 18.289 zł.
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5. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 627.121,50 zł na:

− zadanie pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i
Gminy Serock” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i
Mikroklimatu MAZOWSZE 2021r. w kwocie 55.042 zł,

− zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta
i Gminy Serock” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020 Plan Operacyjny 2020 – 2021 w wysokości 26.200 zł,

− w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia
pn.: „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” – 120.000 zł.

− zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Serocku – 80.000 zł,

− zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gąsiorowie – 80.000 zł,

− zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Kiełpińskiej – 100.000 zł.

− dofinansowanie remontu budynku użytkowanego przez OSP Wola Kiełpińska w wysokości
20.000 zł,
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− „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w wysokości
121.144 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska
wielofunkcyjnego oraz urządzeń siłowni i street workuot w ramach zadania: Rewitalizacja placu
zabaw w m. Marynino”,

− realizację n/w zadań w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2021”:

✓ Budowa progu zwalniającego w m. Wola Smolana” w wysokości 4.735,50 zł,
✓ „Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie” – 10.000 zł,
✓ „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel” w wysokości 10.000 zł.

6. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.330.195,79 zł na:
− zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny

repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu) w wysokości 123.342,14 zł,
− realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w

wysokości 1.627.813,80 zł.,
− zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. w

wysokości 107.129,26 zł,
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− w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w łącznej wysokości
1.471.910,59 zł z przeznaczeniem na:

• wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, związane z tworzeniem
punktu szczepień przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 5.000 zł,

• organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno –
technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+)
poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 10.000 zł,

• transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i
osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we
własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, a także na
organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o
szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) lub gminnego stanowiska koordynatora do
spraw szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – środki w wysokości 8.109 zł,

• dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii
COVID-19 oraz na koszty realizacji tego zadania w wysokości 5.539,51 zł,
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• realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne
skutki zakażenia koronawirusem SARS-Vov-2 (w tym dostarczanie zakupów z artykułami
podstawowej potrzeby, artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, pomoc w
załatwieniu drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenie psa bądź dostarczanie ciepłych
posiłków, o ile nie jest to już finansowane z innych źródeł) w wysokości 462,08 zł,

• na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 442.800 zł,
• w ramach Narodowego Programu Szczepień zorganizowany był konkurs dla samorządów w

celu zachęcenia jak największej liczby osób do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Miasto i
Gmina Serock wzięła udział w konkursie Konkurs Rosnąca Odporność, w którym zajęła
I miejsce, co wiązało się z otrzymaniem nagrody finansowej w wysokości 1.000.000 zł.

7. Uzyskano środki w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 1.072.960 zł, w związku z
wspólnym uczestnictwem grupy 18 samorządów biorących udział w programie Uzupełniania
lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028r., ustanowionego uchwałą
Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie
opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze -
Przasnysz, zgodnie z Uchwałą Nr 333/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r.
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8. Ze źródeł unijnych w kwocie 1.108.317,14 zł:

− uzyskano środki w wysokości 749.888 zł na realizację projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości
Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020,

− uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 358.429,14 zł z Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Kompleksowe Usługi społeczne w
gminie Serock”, w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Priorytet IX. Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki
zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych.
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Wysokość podatku od nieruchomości w latach 2017 – 2021
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W roku 2021 gmina podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w związku
z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na zagrożenie
epidemiologiczne COVID – 19, poprzez przesunięcie terminów płatności podatków
oraz poprzez zwolnienie z obowiązku wniesienia drugiej raty opłaty z tytułu
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1. Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 368/XXXIII/2021 z dnia 3 marca 2021r. został

przedłużony termin płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2021r.
za miesiące od marca do maja 2021 roku przedsiębiorcom, których dotyczył zakaz
prowadzenia działalności, związany ze skutkami COVID-19 wynikający z przepisów
szczególnych. W ramach tej uchwały 11 podatnikom odroczono termin płatności
rat podatku od nieruchomości na kwotę 695.463 zł. Należności zostały
uregulowane w terminie.

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 377/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021r.,
zwolniono przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy z obowiązku
wniesienia drugiej raty opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Zwolnienie to wyniosło 40.057,23 zł.



Usługa SMS dla podatników Miasta i Gminy Serock informująca o zbliżającym 
się terminie płatności bądź o zaległościach z tytułu podatków i opłat 

lokalnych. 
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Wydatki na poszczególne zadania
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W 2021r. gmina udzieliła pomocy w wysokości ponad 1.566 tys. zł w formie 
dofinansowania dla:

1. Powiatu Legionowskiego w kwocie 103.484,76 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń
gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo
– ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego
(w wysokości 79.957,50 zł) oraz na prowadzenie przedszkola specjalnego
(w wysokości 23.527,26 zł),

2. Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze”
polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na
obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt,
Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego
z programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza
i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” w wysokości 7.100 zł.
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3. SP ZOZ w kwocie 107.500 zł na dofinansowanie na:
− zakup aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu

w wysokości 30.000 zł,
− zakup sprzętu informatycznego do nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia

w Zegrzu w wysokości 20.000 zł,
− dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka

Zdrowia w Dębem w wysokości 7.500 zł,
− dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz

z zagospodarowaniem terenu w wysokości 50.000 zł.
4. Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku z przeznaczeniem na

dofinansowanie modernizacji zabytkowego budynku kościoła, tj. restauracja sklepienia
i części nawy głównej Kościoła Parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków Województwa
Mazowieckiego pod nr. 1101/320 w kwocie 130.000 zł.

5. Komendy Policji w Serocku dla na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych
30.000 zł,

6. Komendy Powiatowej PSP w Legionowie dla na pokrycie koszów remontowych w celu
utrzymania stałej gotowości operacyjnej 10.000 zł,
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7. dla mieszkańców gminy na dofinansowanie:
− budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 40.500 zł,
− wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne – 383.234,01 zł
− programów zdrowotnych (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób

z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców) - 111.934 zł
8. dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock -

642.484,58 zł.



Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2021r. 
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BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ                  
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI  5.361.793,60 zł w tym:

Zakończenie budowy stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska
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W ramach zadania wybudowano budynek technologiczny stacji uzdatniania wody wraz z
częścią administracyjno – biurową o łącznej powierzchni użytkowej 408,87 m2 (piwnica - 103,43
m2, parter – 201,53 m2, I piętro – 103,91 m2).
Ponadto wybudowano halę magazynową oraz nowe obiekty towarzyszące, w tym:
- nowe urządzenia wodne do poboru wody (studnia nr 3 i nr 4) wydajność nowej stacji wynosi
ok. 72 m3/h,
- zbiornik wody czystej dwukomorowy o pojemności  V ~ 490 m3,
- odstojnik popłuczyn trzykomorowy o pojemności całkowitej V = 38,30 m3,
- zbiornik  neutralizatora ścieków z chlorowni o pojemności V = 3,0 m3,
- sieci elektryczne i sterujące, telekomunikacyjne
- rurociągi i kanały międzyobiektowe, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne do sieci miejskich
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- drogi i parkingi,

- ogrodzenie terenu,

Na realizację inwestycji otrzymano pożyczkę z NFOŚiGW

w wysokości 2 596 388,00 zł.



Rozpoczęcie budowy odcinków sieci wodociągowej w Serocku . Zadanie 
dofinasowane ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020
Rozpoczęcie przebudowy sieci wodociągowej w Serocku ul. Traugutta. 
Zakończenie  budowy wodociągu łączącego wieś Dębe z Bolesławowem
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Zakończenie  budowy kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią ścieków Serock ul. Stokrotki. 
Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. 
Rozpoczęcie  budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej 
w Dosinie i Borowej Górze. 
Rozpoczęcie budowy  kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie 
ul. Bursztynowa, Szmaragdowa. Zadanie dofinasowane 
z WFOŚiGW.
Opracowanie koncepcji skanalizowania rejonu 
Stasi Las-Borowa Góra-Dosin 
–Ludwinowo Zegrzyńskie 
– Karolino  
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BUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW O ŁĄCZNEJ 
WARTOŚCI  3.564.854,59 zł w tym:

Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze . 
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego w kwocie 120 000 zł 
Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku 
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BUDOWA DRÓG, ŚCIEŻEK O ŁĄCZNEJ 
WARTOŚCI  3.564.854,59 zł w tym:

Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego od ul. 
Dworkowej do ul. Jabłoniowej w Jadwisinie. Na 
realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w 
ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw Mazowsze 2021.
Budowa ul. A. Mickiewicza w Serocku.
Zadanie dofinansowane 
z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.
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Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy 
dróg gminnych: 
ul. Rayskiego w Łasze, 
ul. Szaniawskiego w Jadwisinie, 
ul. Słonecznej w Stasim Lesie, 
drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą 
oraz drogi gminnej w Borowej Górze 
(między ul. Zegrzyńską a Lipową)
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Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku 
polegająca na przebudowie pomieszczeń kuchni oraz 
stołówki. 

INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
OŚWIATOWEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI  
2.594.344,97 zł w tym:



serock.pl

Rozpoczęcie rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej



serock.pl

Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie. 
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych i Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcie Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021

INWESTYCJE SPORTOWO – REKREACYJNE                    
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI  1.647.471,89 zł w tym:



serock.pl

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel. 
Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021
Zakończenie rewitalizacji placu zabaw w m. Dębe 



serock.pl

Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
zagospodarowania terenu 
publicznego w Izbicy i 
zagospodarowania terenu 
plaży wiejskiej w Kani 
Nowej (pomost).



serock.pl

Budowa oświetlenia drogowego w n/w 
miejscowościach:
- Serock ul. Sadowa, ul. Gomulickiego
- Wola Smolana ( w ramach funduszu sołeckiego)
- Jachranka – Izbica
- Jadwisin ul. Nad Wąwozem
- Zalesie Borowe

INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
OŚWIETLENIOWEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI  
339.932,64 zł w tym:



serock.pl

Opracowanie dokumentacji technicznej  budowy 
oświetlenia w miejscowościach:
- Izbica ul. Zachodnia 
- Łacha ul. Wedmana
- Dosin ul. Piękana
- Skubianka ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka



serock.pl

Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki

Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w 
Gąsiorowie

Opracowanie dokumentacji technicznej na 
przebudowę drogi gminnej w Zalesiu Borowym

ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH 
FUNDUSZU SOŁECKIEGO 



serock.pl

Łączna wartość wszystkich 
wydatków majątkowych

wykonanych w 2021r. 
wyniosła 

19.145.987,93 zł 



Podjęte uchwały dotyczące dokumentów 
planistycznych gminy w 2021 roku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w 
Serocku,

Nowe obszary realizacji 
zorganizowanego mieszkalnictwa

Rezerwa obszaru pod obiekt 
przedszkolny

serock.pl



Podjęte uchwały dotyczące dokumentów 
planistycznych gminy w 2021 roku

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock –
sekcja F1

Możliwość rozbudowy gminnej 
bazy sportowej i oświatowej

serock.pl



Podjęte uchwały dotyczące dokumentów 
planistycznych gminy w 2021 roku

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock –
sekcja C1

Poprawa możliwości 
zagospodarowania działek 
dokonana na wniosek ich 
właścicieli

serock.pl



Podjęte uchwały dotyczące dokumentów 
planistycznych gminy w 2021 roku

Zmiana studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 
Serock

Wyznaczenie obszarów rozwoju 
OZE

Korekty w kierunkach 
zagospodarowania części 
obszarów

serock.pl



Wstępne Studium Planistyczno-
Prognostyczne dla projektu liniowego pn. 
Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

Efekt współpracy 18 
samorządów, której liderem 
było Miasto i Gmina Serock

serock.pl

Pierwszy dokument 
umieszczający inwestycję w 
terenie

Analiza trzech wariantów 
realizacji inwestycji i wskazanie 
preferowanego



W ramach wydatków w zakresie działań 
geodezyjnych na zakupy inwestycyjne 
wydatkowano kwotę 1.443.965,70 zł. 

Poniesiono wydatki na:
wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 0,6895 ha przejęte z mocy
prawa na własność gminy, na poszerzenie dróg gminnych

odpłatne nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0603 ha przeznaczonych
pod drogi gminne,

nabycie działki 62 obr. 06 w Serocku o powierzchni 1,0529 ha pod urządzenie
ogólnodostępnej ścieżki turystyczno-historycznej wraz z parkiem i miejscem
rekreacji.

serock.pl



Nabycie terenu pod urządzenie 
ogólnodostępnej ścieżki turystyczno-
historycznej wraz z parkiem i miejscem 
rekreacji.

działka nr 62 z obrębu 06 w Serocku o
powierzchni 1,0529 ha,

sąsiedztwo pozostałości twierdzy
napoleońskiej z początku XIX wieku.

planowane zagospodarowanie w formie
ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego

serock.pl



Edukacja ma znaczenie

serock.pl
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Edukacja publiczna

Szkoły podstawowe

Liczba uczniów:  Liczba oddziałów:

01.01.2021r. - 1.414                   68

30.09.2021r. – 1.476                  70    

Przedszkola, oddziały przedszkolne 
(w tym 6-latki)

Liczba dzieci:          Liczba oddziałów:

01.01.2021r. - 537                     22

30.09.2021r. – 560                   23    
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Wydatki i subwencja oświatowa (zł) 

15 311 986
16 199 305

22 768 111,00

24 693 103,00
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subwencja oświatowa wraz z dotacją na wychowanie przedszkolne

bieżące wydatki oświatowe i dotacja dla przedszkoli (bez dotacji na programy rządowe)

Oświatowe wydatki bieżące w 2020 i 2021 roku byłyby wyższe przy stacjonarnej pracy szkół.



Dodatkowe wsparcie dla uczniów z pozyskanych programów

serock.pl

Pływanie  
123 uczniów z 4 szkół w 9 grupach  Chór szkolny w Zegrzu
43.971,00 zł, w tym:                                                                4.224,47 zł, w tym:
18.289,00 zł śr. zewnętrzne                                                   2.000,00 zł śr. zewnętrzne

Gimnastyka Kluby Kluczowych Kompetencji
139 uczniów z 4 szkół w 8 grupach                      585 uczniów z 4 szkół w 43 grupach
21.987,68 zł, w tym:                                                 195.861,34 zł, w tym:
9.600,00 zł śr. zewnętrzne                                      195.861,34 zł śr. zewnętrzne



Realizacja 500+
Trwałość projektu „Kompleksowe 
Usługi Społeczne w gminie Serock”
Trwałość projektu „Przyjazny OPS 
Serock”
Serocki Bon Żłobkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej

serock.pl



Realizacja programu Rodzina 500+

Rodzina 500 plus program rządowy mający za zadanie pomóc rodzinom
w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze
na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.
Ze świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 +” skorzystało 2.322
rodziny z Gminy Serock
W 2021 roku w ramach programu wydatkowano kwotę 20.581.186,83 zł

serock.pl



Trwałość projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w 
gminie Serock”

Poprawa dostępności usług społecznych poprzez:
- utrzymanie Klubu Seniora dla 20 osób  w Szadkach
- utrzymanie mieszkania chronionego dla 1 osoby niepełnosprawnej
- zapewnienie usług teleopieki dla 40 osób

Realizacja  w okresie 01.12.2021-31.12.2021, ze środków własnych w kwocie: 
20.038,88 zł

serock.pl



Trwałość projektu 
„Przyjazny OPS Serock”

Poprawa jakości obsługi klienta poprzez:
- utrzymanie zatrudnienia dodatkowego stanowiska pracy pracownika 
socjalnego
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wg nowego regulaminu i 
struktury organizacyjnej

Realizacja ze środków własnych na kwotę: 79.525,46 zł

serock.pl



Serocki Bon Żłobkowy

Wypłata  świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł miesięcznie jako 
dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce 
dla rodziców dzieci do lat 3, zamieszkujących na terenie miasta i gminy 
Serock 
Na „Serocki Bon Żłobkowy” w 2021 rok wydano z budżetu gminy                   
105.821 zł.  

Z programu skorzystało 43 rodziny.

serock.pl



Świadczenia wypłacane w 2021r.

Świadczenia wychowawcze: 20 581 186,83 zł

Świadczenia rodzinne: 4 047 042,29 zł
Świadczenia pieniężne i rzeczowe z pomocy społecznej: 1 250 689 zł 

Fundusz alimentacyjny: 339 329,70 zł

serock.pl



Zadania realizowane przez MGZGK 
z wykorzystaniem funduszy sołeckich

Plaża w m. Łacha i Wierzbica

Progi zwalniające w m. Wola 
Smolana, Dosin, Zabłocie
Wiata przystankowa w m. Kania 
Nowa

serock.pl

Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Szaniawskiego w Jadwisinie



Bieżące utrzymanie dróg i terenów 
publicznych miasta i gminy

Uzupełnienie blisko 1.600 m2 ubytków w 
nawierzchni asfaltowej

Równanie i żwirowanie blisko 100 km dróg 
gruntowych

Konserwacja istniejących rowów, przepustów 
drogowych i odwodnień

serock.pl

Wymiana 80 szt. oznakowania pionowego oraz 
odnowienie i pomalowanie 5.500 m2 oznakowania 
poziomego 

Przekazano do utylizacji blisko 200 ton odpadów, 
pochodzących z opróżniania koszy ulicznych, 
likwidacji dzikich wysypisk oraz utrzymania zieleni.



Bieżące utrzymanie zieleni, w tym pielęgnacja 
zieleni

Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 430 
drzewach oraz usunięto 20.000 m2 zakrzaczeń

Realizowano kilkukrotne koszenie poboczy 
dróg, w tym powiatowych oraz koszenie 
terenów zielonych

Ukwiecono reprezentacyjne punkty miasta za 
pomocą blisko 30 donic stojących oraz 60 donic 
latarniowych nowymi kompozycjami kwiatowymi, 
a także utworzono kolejną rabatę bylinową.

serock.pl



MIEJSKO-GMINNY
ZAKŁAD WODOCIĄGOWY

Środki na początek roku – 87.131,12 zł
Przychody ogółem – 2.956.186,70 zł
Koszty ogółem – 2.958.821,33 zł

w tym na inwestycje – 383.435,69 zł (netto)

Inne zmniejszenia – 2.472,43 zł
Środki  na koniec roku – 82.024,06 zł

serock.pl



MIEJSKO-GMINNY
ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
Inwestycje:

sieć wodociągowa w Maryninie ul. Waniliowa
sieć wodociągowa w Nowej Wsi ul. Tolka Banana
sieć wodociągowa w Ludwinowie Dębskim
sieć wodociągowa w Stasim Lesie ul. Radosna
sieć wodociągowa w Jachrance ul. Dosińska
sieć wodociągowa w Serocku ul. Polna
dokumentacja techniczna na modernizację i rozbudowę
SUW Stasi Las

serock.pl



Dotacje celowe na przedsięwzięcia 
służące ochronie środowiska i gospodarce 

wodnej – 423 734,01 zł

Kontynuacja programów prowadzonych od:
- 2012 roku (w zakresie dofinansowań do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków)
- 2014 roku (w zakresie dofinansowań do wymiany starych pieców

węglowych)
ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Serock.

serock.pl



Dofinansowania na przedsięwzięcie służące 
ochronie powietrza - 383 234,01 zł 

serock.pl

W 2021 roku dofinansowano wymianę 81 kotłów tzw. kopciuchów, na
inne ekologiczne, spełniające obowiązujące wymagania.

Zgodnie z regulaminem w 2021 r. odbyły się trzy nabory: w lutym,
w maju oraz w sierpniu.



Dofinansowania na przedsięwzięcie 
służące ochronie powietrza:   383 234,01 zł 

dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 4 000 zł,

serock.pl

dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym - 3 000 zł, 

dla budynku mieszkalnego wielolokalowego - 10 000 zł,

dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem
ogrzewania - 3 000 zł.

Wysokość dotacji celowej wynosi:

Wnioskodawcy posiadającemu gminną Kartę Serocczanina przysługuje 1 000 zł więcej. 



Dofinansowania na przedsięwzięcia służące 
gospodarce wodnej: 40 500 zł

serock.pl

kwota dotacji wynosi 3 500 zł
a wnioskodawcy posiadającemu
gminną Kartę Serocczanina,
przysługuje podwyższona kwota
dotacji o 1 000 zł.

w 2021 wpłynęło 9 wniosków
o dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków;



„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta i 
Gminy Serock w 2021 roku”

serock.pl

całkowity koszt zadania: 83 462,00 zł
łącznie zutylizowanych zostało
169,72 tony odpadów zawierających
azbest.



,,Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych 
źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy 
Serock” 

obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł
ciepła wynika z Uchwały nr 115/20 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września
2020 r.

serock.pl

koszt zadania: 110 085 zł

Zadanie było realizowane od 28 września do
9 listopada 2021 r.



Realizacja operacji pn. „Produkty 
turystyczne jako perspektywa rozwoju 
Miasta i Gminy Serock”. 

celem realizacji operacji był udział rolników
i pozostałych uczestników w wizycie studyjnej
prezentującej sposoby budowania produktu turystyki
wiejskiej;

serock.pl

koszt realizacji zadania: 29 337,40 zł;

realizacja operacji miała przyczynić się do
zwiększenia wiedzy rolników w tym zakresie a także
zachęcić uczestników wyjazdu do podejmowania
inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego
gminy.



Realizacja programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock –

167 493,04 zł

Kwota ta była wydatkowana m.in. na:

serock.pl

zawarcie umów z gabinetami weterynaryjnymi na przeprowadzanie
zabiegów weterynaryjnych, w tym sterylizacji, kastracji zwierząt
bezdomnych jak i właścicielskich oraz w razie koniczności leczenie
odłowionych zwierząt bezdomnych;

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt, zakup karmy i innych artykułów
niezbędnych do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami;



zapewnienie bezdomnym
zwierzętom miejsca w
schronisku dla bezdomnych
zwierząt, utrzymanie w
gotowości niezbędnych
zasobów rzeczowych i
kadrowych niezbędnych dla
realizacji tej usługi

serock.pl

wynagrodzenie osoby 
sprawującej bieżący nadzór nad 
zwierzętami bezdomnymi 
(karmienie i sprzątanie miejsc 
przetrzymywania zwierząt oraz 
wspieranie działań gminy w 
zakresie sprawowania opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi 



Gospodarka odpadami komunalnymi 

serock.pl

finansowanie koniecznego dla funkcjonowania gminnego systemu 
gospodarowania odpadami programu komputerowego firmy Arisco – GOMiG;  

druk harmonogramów odbioru odpadów do rozwieszenia w tablicach 
urzędowych; 

koszty obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarowania odpadami.  

koszty aplikacji EcoHarmonogram - harmonogram odbioru odpadów dostępny 
na telefon; 

Całkowity koszt: 6 123 974,89 zł

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz z PSZOK;



Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

serock.pl

w ramach zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli,
bezpośrednio sprzed posesji odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów
komunalnych:
opakowania z papieru i tektury 246,28 Mg,
opakowania z tworzyw sztucznych 738,34 Mg,
opakowania ze szkła 322,02 Mg,
bioodpady 2.326,06 Mg,
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3.517,10 Mg
odpady wielkogabarytowe 352 74 Mg,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20,44 Mg,
tekstylia 2,94 Mg,
zużyte opony 6,94 Mg.
Łączna suma odpadów 7.532,86 Mg. 



serock.pl

z PSZOK przy ul. Nasielskiej w Serocku odebrano następujące rodzaje 
i ilości odpadów komunalnych: 
opakowania z papieru i tektury 26,43 Mg, 
opakowania z tworzyw sztucznych 17,76 Mg, 
budowlane 239,76 Mg, 
bioodpady 95,94 Mg, 
odpady wielkogabarytowe 147,30 Mg,
zużyte opony 14,32 Mg,
szkło 12,66 Mg, 
leki 0,49 Mg, 
inne odpady niebezpieczne 0,28 Mg. 

Odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych: 



Ochotnicze Straże Pożarne 

serock.pl

W 2021 r. ponownie udało się pozyskać środki
zewnętrzne na zakup dwóch nowych lekkich
pojazdów ratownictwa technicznego z funkcją
gaśniczą dla OSP Serock i Gąsiorowo oraz
nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska.
Zadania te były realizowane z budżetu gminy
oraz ze środków pozyskanych bezpośrednio
przez ochotnicze straże pożarne.
Gmina na w/w zadania poniosła wydatki
w wysokości 849.977 zł.
Zakupiono zestaw hydrauliczny do ratownictwa
drogowego za kwotę 22.121 zł.
Przeprowadzono remont posadzki garażowej w
strażnicy jednostki OSP Wola Kiełpińska, na
który gmina również pozyskała dofinansowanie
ze środków zewnętrznych.



PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
Wykonano bezpłatne szczepienia przeciw grypie: 
w roku 2016 -257osób; 2017r.- 266 osób; 2018r.- 286 osób; 2019r.- 330 
osób; 2020r.- 416 osób, w 2021r.-341 osób.

serock.pl
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PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej 
mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022

serock.pl
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Lokalna Komunikacja Autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock składała się z 9 linii.
Linie 1 i 2 to tzw. „pętle”, czyli linie obejmujące praktycznie cały teren gminy po zachodniej
stronie Narwi. W 2021 roku Linie 1 i 2 jechały w dwóch przeciwnych kierunkach (1 przez
Marynino, Szadki, 2 przez Zegrze, Jachrankę) i zawracały w Dębem, by wrócić tą samą trasą.
Linie 3 i 4 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 5 (Stanisławowo – Dębe – Legionowo PKP) i 6 (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.

W 2021 roku funkcjonowały dwie linie (7 i 8), które były w całości finansowane z budżetu
Powiatu Legionowskiego.
Linie 7 i 8 skomunikowały mieszkańców Miasta i Gminy Serock z siedzibą Starosta
Powiatowego oraz miejscami użyteczności publicznej w Legionowie. Linia 7 przebiegała
przez Serock – Stasi Las – Borową Górę – Zegrze – Wieliszew – Starostwo Powiatowe i
dojeżdżała do Centrum Komunikacyjnego w Legionowie.
Linia 8 zaczynała się od miejscowości Dębe, przez Izbicę, Jachrankę, Skubiankę, Dosin oraz
Zegrze
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Lokalna Komunikacja Autobusowa z dopłatą Wojewody 
Mazowieckiego w 2021 roku!

27 stycznia 2021 r. została zawarta umowa o dopłatę w 2021 roku realizacji zadań
własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi w kwocie nie wyższej niż 3 zł
do 1 wozokilometra, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Serock.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosiła 1.627.813,80 zł. 
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Zmiany w Lokalnej Komunikacji Autobusowej 
w 2021 roku

W 2021 roku przejazdy Lokalną Komunikacją Autobusową były bezpłatne dla
wszystkich pasażerów. Zdecydowano się na ich wprowadzenie z uwagi na sytuację
epidemiczną. Możliwość bezpłatnych przejazdów wyeliminowała obrót gotówki oraz
zapobiegnie tworzeniu się kolejek przed wejściem do autobusu (Uchwała nr
341/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020 r.).

Reorganizacja serockich „pętli”

• Linie 1 i 2 nie zawracają już w Dębem/ Komornicy, a kontynuują podróż: linia 1 w

kierunku Zegrza, Jadwisina; linia 2 w kierunku Stanisławowa, Marynina

• Dodatkowy kurs na linii 1 (16:15) umożliwiający mieszkańcom gminy pracującym 

do 16 powrót do domu

• Wszystkie kursy na linii 1 przejeżdżały przez Dosin (ul. Lipowa) w kierunku Zegrza 

- Serocka
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Zmiany w Lokalnej Komunikacji 
Autobusowej w 2021 roku
Linie 3 i 4
Wydłużono wszystkie kursy do przystanku „Kania Polska ul. Bindugi” oraz do przystanku 
„Serock ul. Dłużewskich”. Ponadto, z dniem 1 stycznia 2021 r. uruchomione zostały dwa 
dodatkowe kursy (9:05 i 18:20)
Linia 5
- dodatkowe 3 pary kursów na linii 5 (Dębe – Legionowo – Dębe):
• 6:00 (Dębe Fort – PKP Legionowo), 8:28 oraz 10:58 (Dębe Ośrodek Zdrowia – PKP 

Legionowo)
• 7:00 (PKP Legionowo – Komornica szkoła – Dębe Ośrodek Zdrowia), 10:00 oraz 12:40 (PKP 

Legionowo – Dębe Ośrodek Zdrowia)
- 5 par kursów na linii 5 zostało rozszerzonych o dodatkowy przystanek „Dębe Ośrodek 
Zdrowia”
Dodatkowe kursy na linii 6
Kursy uruchomione od października 2020 r. zostały utrzymane do końca 2021 roku. 
Uruchomiony został także dodatkowy kurs z Wierzbicy (9:45) do Legionowa, jako 
przedłużenie nowego kursu na linii 4 (9:05)
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Linie 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz weekendowe zostały objęte dopłatą Wojewody
Mazowieckiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
Łącznie w 2021 roku na Lokalną Komunikację Autobusową przeznaczono
2 496 415,25 zł brutto, w tym:
✓ 1 627 813,80 zł - dopłata Wojewody,
✓ 868 604,45 zł - wkład własny Gminy.

Linie 7 i 8 zostały w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Legionowskiego.
Łączna liczba wozokilometrów wykonanych na liniach 1-6 w 2021 r. wyniosła
542 604,60 wzkm.



ZAWIERANIE ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH NA TERENIE 
MIASTA I GMINY SEROCK W 2021 ROKU

serock.pl

Planowane wykonanie z tytułu dochodu                 
za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w 
związek małżeński poza USC w 2021 roku 
stanowiło 50.000 zł, natomiast faktyczne 
wykonanie wyniosło 65.000 zł. 



DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

wydanie 12 numerów Informatora Gminy Serock

promocja Systemu Informacji Miejskiej: billboardy 
informacyjne, plakaty, ulotki, promocja w mediach 

artykuły promocyjne w mediach lokalnych 
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dofinansowanie rejsów katamaranami



DZIAŁANIA IZBY PAMIĘCI 
I TYRADYCJI RYBACKICH W SEROCKU 

materiały filmowe w ramach cyklu „Spotkania z historią”
działania upamiętniające lokalne rocznice, m.in. 155 rocznicę urodzin Jerzego 
Szaniawskiego, 80. rocznicy egzekucji w wąwozie, 160. rocznicy urodzin 
Apoloniusza Kędzierskiego 
renowacja mogiły 21 osób zamordowanych w Serocku
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spacery historyczne po gminie 



PROMOCJA SZCZEPIEŃ
uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych w ośrodku zdrowia w Zegrzu

uruchomienie w lipcu Tymczasowego Punktu Szczepień w ratuszu
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materiały promujące szczepienia na terenie gminy

zajęcie 1 miejsca powiecie i wygrana 1 mln w konkursie „Rosnąca odporność” 
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Święto Darów Ziemi

IV Nadnarwiańskie 
Spotkania ze Sztuką
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Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2021 r. było organizatorem
137 przedsięwzięć kulturalnych i współorganizatorem kolejnych 22
wydarzeń.

30 lat Serockiej 
Instytucji Kultury
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Z usług dwóch placówek w Serocku i Jadwisinie korzystało 1 503 czytelników.
Biblioteka w ramach swojej działalności zorganizowała 30 wydarzeń
kulturalnych.

Narodowe Czytanie

Noc bibliotek
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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 6.000.000 zł. oraz zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 3.364.649,90 zł.

Na dzień 31.12.2021r. gmina wyemitowała obligacje na kwotę 5.000.000 zł oraz zaciągnęła
pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w łącznej wysokości 3.364.649,90 zł.

Ponadto gmina w roku 2021 otrzymała częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych z
WFOŚiGW w łącznej wysokości 134.830,41 zł.

Na dzień 31.12.2021r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 32.510.382,90 zł. W zakresie
obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009r.
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Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu
papierów wartościowych w kwocie 3.964.578,39 zł, w tym z tytułu:
✓ kredytów w wysokości 33.421,28 zł,
✓ pożyczek w wysokości 554.157,11 zł
✓ wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.377.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 347.921,10 zł.
Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 4.312.499,49 zł, tj. 4,03% w stosunku do
dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 87.223.453,39 zł                           
i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 102.867.525,57 zł. 
W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach 
publicznych.  

Na koniec 2021r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 8.763.717,36 zł.
Po zamknięciu roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 535.687,41 zł.



Dziękuję za uwagę


