
Z A R Z A D Z E N I E  Nr 44lBl2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 21 kwietnia 2016 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 201 6 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 201%. poz. 1515 z p6in. zm.) oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 201 3r., poz. 885 z poin. zm.), 
Burmistn Miasta i Gminy Serock zarzqdza co nastqpuje: 

1 .  Wprowadza siq zmiany w planie dochodow budietu na 201 6 rok, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do 
niniejszego zarzqdzenia: 

1) zmniejsza siq dochody budzetu o kwotq 
2) zwiqksza siq dochody budzetu o kwotq 

0,oo zl, 
99.670,77 zl. 

2. Plan dochod6w budzetu na 2016 rok og6lem wynosi 58.685.884,77 zl, w tym: 
1) dochody biezqce w kwocie 56.426.425,77 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie 2.259.459,OO zl. 

1. Wprowadza siq zmiany w planie wydatk6w budietu na 201 6 rok, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do 
niniejszego zarzqdzenia: 

1) zmniejsza siq wydatki budietu o kwotq 140.000,OO zl, 
2) zwiqksza siq wydatki budietu o kwotq 239.670,77 zl. 

2. Plan wydatkow budietu na 2016 rok wynosi 61.060.529,35 zl, w tym: 
1) wydatki biezqce w kwocie 49.530.179,23 zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 1 1.530.350,12 zl. 

1. Zwiqksza siq dochody zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej 
i innych zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

2. Zwiqksza siq wydatki zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rqdowej 
i innych zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu. 

Kierownik 
~rr$nnwac yJn 

Ob%$p' Rat 



Zaiqcznik Nr 1 do 
Zarzqdzenia Nr 44lBl2016 
Burrnistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 21 kwietnia 2016r. 

D O C H O D Y  

Plan po 
ROZ- 

§ 
Plan przed 

Dzial Nazwa Zmniejszenie Zwiqkszenie zmianach 
dzial zmianq (5+6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

bieiqce 

01 0 Rolnidwo i fowiectwo 21 6 447,OO 0,OO 99 528,77 315 975,77 

07095 Pozostala dziatalnoft 1 400,OO 0,OO 99 528,77 7 00 928,77 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjq zadali biezqcych z zakresu administracji 
201 0 rzqdowej oraz lnnych zadan zleconych gminie (zwlgkom grnin, zwlgkom powatowo-grninnym) 0.00 0,OO 99 528.77 99 528,77 

ustawarni 

852 ' Pomoc spdeczna 9 328 952,OO 0,OO 142,OO 9 329 094,OO 

85215 Doda tki mieszkaniowe 138,OO 0,OO 142,OO 280,OO 

Dotacje celowe ottzymane z budietu panstwa na realizacjq zadali bieiqcych z zakresu administraqi 
2010 tzqdowej oraz lnnych zadari zleconych gmrnle (zwigkorn gmin, zwiqzkom pow~atowo-gminnyrn) 138,OO 0.00 142,OO 280.00 

ustawami 

bieiqce razem: O,OO 99 670, 77 56 426 425,77 56 326 755,OO 

w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacjq zadaii 
finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3 

0,oo 0,OO 0100 0,oo 

majqtkowe 

majqtkowe razem: 2 259 459,OO 0,OO 0,Oo 2 259 459,OO 

w tym z tytulu dotacji i frodk6w na finansowanie wydatkow na realizacjq zadafi 
finansowanych z udziatem f rodkbw, o M6rych mowa war t  5 ust. 1 pM 2 i 3 

398 891,OO 0,OO 398 891,OO 

w tym z tytulu dotacji i Brodkdw na finansowanie wydatk6w na realizacje zadan finansowanych 
z udzialem Srodkow, o kt6rych rnowa w art. 5 u s t  1 pkt 2 i 3 

398 891,OO 0,OO 0,aO 398 891 ,OO 



ZaQunik Nr 2 do 
Zarzadzenia Nr 44IBl2016 

I I 
Bunistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 21 kwietnia 201 6r. 

Admlnlstracja publlczna 

Ucqdy gmin (mlsri 1 mi& na 

4270 
 UP ushrg zmniejszenie -6000.00 1 -6000,OO 5000.00 0,00 -6000,OO 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
rem0ntow)d miekszenie 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0 . 0 0  0.00 0,W 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 --------- ------- 

po mianad1 0.00 0,00 







Zafqcznik Nr 3 do 
Zarzqdzenia Nr 44lBl2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 21 kwietnia 2016r. 

Dochody zwiqzane z realizacjq zadah z zakresu administracji nqdowej i innych zleconych odrqbnymi ustawami 

alizacje zadah bieFqcych z zakresu adrninistracji 
oraz innych zadali zleconych grninie 

rn grnin, zwiqzkorn powiatowo-grninnyrn) 

tacje celowe otrzyrnane z budFetu pans 

2010 
realizacjq zadah bietqcych z zakresu adrninistracji 
rzqdowej oraz innych zadah zleconych grninie 
(zwiqzkorn grnin, zwiqzkorn powiatowo-grninnyrn) 
ustawarni 

138,OO 142,OO 280,OO 



Zalqczni k N r 4 do 
Zarzqdzenia Nr 44181201 6 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 21 kwietnia 2016r. 

Wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrqbnymi ustawami 

Razem: 8 965 538,OO 99 670,77 9 065 208,R 



ObjaSnienia do 
Zariqdzenia Nr 44lB12016 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 21 kwietnia 2016r. 

DOCHODY 

Dzial010 
Rozdzial 01 095 
W zwiqzku z decyzjq Wojewody Mazowieckiego wprowadza sie plan dotacji w $201 0 w kwocie 
99.528,77 zl na realizacje zadan zleconych, z przeznaczeniem na zwrot czqsci podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napedowego. 

Dzial852 
Rozdziaf 8521 5 
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 07.04.2016r. zwiqksza siq plan 
dotacji w 52010 o kwotq 142,OO zl z przeznaczeniem na wyplatq zryczaltowanych dodatkow 
energetycznych za I1 kwartal 2016r. dla odbiorcow wrailiwych energii elektrycznej oraz koszty 
obslugi zadania. 

Dzial 010 
Rozdzial01095 
Wprowadza siq plan wydatkbw w $4430 w wysokoici 97.577,23 zl na pokrycie kosztow zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napqdowego, wykorzystanego przez producentow 
rolnych do produkcji rolnej oraz w $942 10 i 4300 w wysokosci 1.95 1,54 zl na pokrycie kosztow 
zwiqzanych z wydawaniem decyzji. 

Dzial 750 
Rozdzial 75023 
Zwieksza sie plan wydatkow w $4300 o kwote 6.000 zl na wykonanie ushgi polegajqcej na 
regulacji okien w budynku Ratusza. ~ rodki  na powyzszy cel przenosi siq z 84270. 

Dzial 754 
Rozdziaf 7541 6 
Zwieksza siq plan wydatkow w $4360 o kwote 3.600 zl na uruchomienie numeru alarmowego 
,,986", ktory bedzie dostepny na terenie calej gminy z telefonow stacjonarnych i komorkowych, co 
przyczyni sie to do poprawy komunikacji. Ponadto zwieksza sie srodki w $4210 o kwote 1.000 zl 
na zakup kamizelek odblaskowych, w celu rea1izac.j dzialania pod haslem ,,Bezpieczna Gmina". 
Srodki na powyzsze cele byly zaplanowane w zbyt niskiej wysokoSci, w zwiqzku z czym przenosi 
siq je z 54700. 

Dzial801 
Rozdziai 801 10 
Zwieksza sic plan wydatkow w $6050 o kwote 100.000 zl na zadaniu inwestycy,jnym jednorocznym 
pn. ,,Modernizacja zaplecza socialnego w Gimnazjurn im. Romualda Traugutta w Serocku". Srodki 
na powyzszy cel przenosi siq z rozdzialu 80 10 1. 



Dzial852 
Rozdzia f 8521 5 
Zwiqksza siq plan wydatkow w zakresie zadah zleconych w $3110 w kwocie 139,22 zl 
z przeznaczeniem na wyplatq zryczdtowanych dodatk6w energetycznych dla odbiorc6w 
wrailiwych energii elektrycznej oraz w $4210 w wysokoici 2,78 zl na koszty obslugi tego zadania 
w wysokoici 2%, zgodnie z otrzymanq decyzjq Wojewody Mazowieckiego. 

Dzial926 
Rozdzial92604 
Zwieksza siq plan w $4210 o kwote 1.400 zl z przeznaczeniem na pokrycie wyzszych koszt6w 
zakupu siatki na pikochwyty i bramek na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego oraz 
w $4300 o kwotq 28.000 zl na przygotowanie terenu sportowo - rekreacyjnego do wysiewu trawy, 
montai pilkochwytu i bramek. Srodlu przenosi siq z $ 4270. 


