
Zarzqdzenie Nr 202lBl2016 

Burmistna Miasta i Gminy Serock 

z dnia 10 listopada 2016r. 

w sprawie projektu uchwaty budietowej Miasta i Gminy Serock nu 201 7r. 

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych @z.U. z 2013r., poz. 885 z p6in. m.) oraz art. 61 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorzqdzie grninnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z p6in. zm.) zarzqdzm, co 

nastqpuje: 

1. Przygotowany projekt uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na 2017 rok wraz 

z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi przedstawid: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania, 

2) Radzie Miejskiej w Serocku. 

2. Projekt uchwdy budzetowej stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

Zarzqdzenie wchodzi w kycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu. 



Zalqcmik do 
Zarzqdzenia Nr 202/B/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 10 listopada 2016r. 

PROJEKT 

Uchwala Budietowa Miasta i Gminy Serock na rok 2017 
Nr ................... 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia ............ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnoqdzie grninnym 
(Dz.U. z 2016r., poz.446 z poiin. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 
236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z pdh .  zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Ustala siq dochody w lqcznej kwocie 70.397.789,43 zl, w tyrn: 
1) dochody bieiqce w kwocie: 63.362.294,43 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie: 7.035.495,OO zl, 

- zgodnie z dqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwafy. 

Ustala siq wydatki w lqcznej kwocie 75.777.740,52 zl, w tym: 
1) wydatkibiezqcewkwocie 56.013.508,66zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 19.764.23 136 zl, 

- zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 

Ustala siq deficyt budzetu w kwocie 5.379.951,09 zl, ktdry zostanie sfinansowany 
przychodami pochodqcymi z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokodci 4.500.000 zl, 
- wolnych drodkbw, jako nadwykki drodkdw pieniqhych na rachunku bieacym budietu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierbw wartoSciowych, kredytdw 
i poqczek z lat ubieglych w kwocie 879.95 1,09 zl. 

Ustala siq przychody budzetu w wysokoici 10.491.538,97 zl., z tytulu: 
- kredytu w wysokodci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejSciowego deficytu, 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 4.500.000 zl na sfinansowanie planowanego 

deficytu, 
- wolnych Srodkdw, jako nadwy&i Brodkdw pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu 

gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papier6w wartokiowych, kredytbw 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 879.951,09 zl na sfinansowanie planowanego 
deficytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokodci 2.500.000 zl na splatq wcze5niej 
zaciqgniqtych zobowipaii z tytulu kredytdw, pozyczek i emisji papier6w wartodciowych, 

- wolnych Srodk6w, jako nadwyiki Srodkow pieniqhych na rachunku bieiqcym budietu 
gminy, wynikajqce z rozliczen wyernitowanych papierdw wartoiciowych, kredyt6w 
































































































































































