
Uchwala Nr 366/XXXIV/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 czerwca 2017r. 

w sprawie wprowadzeniu zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 201 7 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z p6in. un.) 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 (D2.U. z 2016r., poz. 1870 z p6in. zrn.), Rada 
Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Zmienia siq plan dochod6w budietu na 2017r., zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zmniejsza siq dochody budietu o kwotq 33.470,OO zl, 
2) zwiqksza siq dochody budietu o kwotq 353.506,27 zl. 

2. Plan dochod6w budzetu na 2017 rok og6lem wynosi 69.402.189,33 zl, w tym: 
1) dochody biekqce w kwocie 63.788.364,54 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie 5.613.824,79 zl. 

1. Zmienia siq plan wydatk6w budietu na 2017r., zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zmniejsza siq wydatki budketu o kwotq 806.990,25 zl, 
2) zwiqksza siq wydatki budietu o kwotq 1.903.956,04 zl. 

2. Plan wydatk6w budietu na 2017 rok og6lem wynosi 75.920.179,32 zl, w tym: 
1) wydatki b iewe w kwocie 57.378.561,20 zl, 
2) wydatkimajqtkowewkwocie 18.541.618,12zl. 

1. Ustala siq deficyt budzetu w kwocie 6.517.989,99 zl, kt6ry zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzqcyrni z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 3.817.000 zl, 
- pokyczek w wysokoSci 683.000 zl, 
- wolnych Srodk6w, jako nadwy&i Srodk6w pieniqknych na rachunku bieqcym budhetu 

gminy, wynikajqcych z rozliczeli wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredytdw 
i pokyczek z lat ubieglych w kwocie 2.017.989,99 zl. 

2. Ustala siq przychody budketu w wysokogci 11.629.577,87 zl., z tytuh: 
- kredytu w wysokoSci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przej Sciowego deficytu, 



- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 3.8 17.000 zl na sfinansowanie planowanego 
defic ytu, 

- poiyczek w wysokosci 683.000 zl na sfinansowanie planowanego deficytu, 
- wolnych Srodkbw, jako nadwya Srodk6w pieniqknych na rachunku bieqcym budketu 

grniny, wynikajqce z rozliczen wyernitowanych papier6w wartosciowych, kredyt6w 
i powczek z lat ubieglych w kwocie 2.017.989,99 zl na sfinansowanie planowanego 
deficytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 2.500.000 zl na splatq wczesniej 
zaciqgniqtych zobowiqzah z tytuh kredytbw, poeczek i emisji papier6w wartosciowych, 

- wolnych Srodk6w, jako nadwykki Srodk6w pieniqinych na rachunku bieiqcym budketu 
grniny, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6w 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 611.587,88 zl na splatq wczeSniej zaciqgniqtych 
zobowiqzah z tytuh kredytbw, poiyczek i emisji papier6w wartoSciowych, 

zgodnie z dqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 
3. Ustala siq rozchody budketu w wysokoici 5.11 1.587,88 zl z nastqpujqcych tytul6w: 

- na splatq kredytu w wysokoici 2.000.000 zl: na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu 
roku pmej Sciowego deficytu, 

- na splatq wczesniej zaciqgniqtych zobowiqmi z tytdu kredyt6w w wysokoSci 
169.342,08 zl, 

- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzah z t- poiyczek w wysokosci 
337.245,80 zl, 

- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzari z tytuh emisji papier6w wartoSciowych 
(obligacji) w wysokoici 2.605.000 zl, 

zgodnie z dqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

Ustala siq limity zobowiqzah: 
1) z tytulu zaciqganych poiyczek na sfinansowanie planowanego deficytu bud2etu w kwocie 

683.000 zl, 
2) z tytuh emisji papier6w wartosciowych na sfinansowanie planowanego deficytu budketu 

w kwocie 3.817.000 zl, 
3) z tytulu zaciqgniqtego kredytu na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejSciowego deficytu budietu w kwocie 2.000.000 zi, 
4) z tytuh emisji papier6w wartoSciowych na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowipih 

z tytuh emisji papier6w wartoSciowych oraz zaciqgniqtych pokyczek i kredyt6w 
w kwocie 2.500.000 zl. 

Zmienia siq wydatki m i p a n e  z realizacjq zadah z zakresu administracji nqdowej 
i innych zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

§ 60 

Zwiqksza siq dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadari realizowanych w drodze um6w lub 
porozurnien miqdzy jednostkami samorqdu terytorialnego, zgodnie z dqcznikiem nr 5 do 
niniejszej uchwaly . 
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