
Uchwala Nr 170/XVII/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 28 stycznia 2016r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoqdzie 
grninnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 zpoin. zm.) oraz art. 21 1, 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 fmansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z p6in. zm.), 
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

. Zwiqksza siq plan dochod6w budzetu na 2016r., zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zrnniejsza siq dochody budietu o kwotq: 0,OO zi, 
2) zwieksza siq dochody budzetu o kwotq: 384.047,OO zi. 

2. Plan dochodow budzetu na 201 6 rok og6lem wynosi 51.932.512,OO zl, w tym: 
1) dochody biezqce w kwocie 50.085.245,OO zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie 1.847.267,OO z1. 

1. Zmienia siq plan wydatkow budietu na 2016r., zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zmniejsza siq wydatki budietu o kwotq: 28.870,OO zl, 
2) zwiqksza siq wydatki budietu o kwotq: 3 18.500,OO zl. 

2. Plan wydatk6w budietu na 201 6 rok og6lem wynosi 54.441.355,58 zl, w tym: 
1) wydatki biei;lce w kwocie 43.495.505,46 zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 10.945.850,12 zl. 

------------- 

§ 3- 

1. Ustala siq deficyt budietu w kwocie 2.508.843,58 zl, kt6ry zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzqcymi z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoki 2.000.000 zl, 
- wolnych Srodkbw, jako nadwyiki Srodkbw pieniqinych na rachunku biezqcym budzetu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierow wartoSciowych, kredytbw i 
pozyczek z lat ubieglych w kwocie 508.843,58 zl. 

2. Ustala siq przychody budietu w wysokoici 7.521.410,71 zl., z tytulu: 
- kredytu w wysokoici 2.000.000 zi na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejiciowego deficytu, 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 2.000.000 zl na sfinansowanie planowanego 

deficytu, 
- wolnych Srodkow, jako nadwyzki irodk6w pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu 

gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papierow wartoiciowych, kredyt6w 



i pokyczek z lat ubieglych w kwocie 508.843,58 zl na sfinansowanie planowanego 
defic ytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 2.300.000 zl na splatq. wczeSniej zaciqgniqtych 
zobowipah z tytulu kredytbw, poiyczek i emisji papier6w wartoSciowych, 

- wolnych Srodkow, jako nadwyiki Srodk6w pieniqinych na rachunku biekqcym budietu 
gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papierow wartoSciowych, kredytow 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 712.567,13 zl na splatq wczeSniej zaciqgniqtych 
zobowiqzah z tytulu kredytbw, pozyczek i emisji papier6w wartoSciowych, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

3. Ustala siq rozchody budietu w wysokoici 5.0 12.567,13 zl z nastqpujqcych tytul6w: 
- na splatq kredytu w wysokosci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przej Sciowego deficytu, 
- na splatq wczehiej zaciqgniqtych zobowiqzh z tytulu kredyt6w w wysokoSci 

254.342,08 zl, 
- na splatq wczeiniej zaciqgnigtych zobowiqzan z tytuh pokyczek w wysokoSci 

228.225,05 zl, 
- na spiatg wczeSniej zaciqgnigtych zobowiqzan z tytulu emisji papier6w wartoSciowych 

(obligacji) w wysokoici 2.530.000 zl, 
zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

Zwiqksza sig dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadari realizowanych w drodze umbw lub 
porozumien rniqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie z dqcznikiem nr 4 do 
niniej szej uchwaly . 

Zwiqksza siq wydatki na realizacjq zadan okre5lonych w grninnym prograrnie profilaktyki 
i rozwiqzywania problem6w alkoholowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie Uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

9 7- 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianyrn dla 
akt6w prawa miejscowego. 
























