
ZARZmZENIE NR 146/B/2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 26 sierpnia 2016r. 

w s prawie przedstawienia informacji o prze biegu wykonania budzetu Miasta i Gminy 
Serock, informacji o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o prze biegu wykonania plandw finansowych za I pdlrocze 201 6r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sarnorzqdzie 
grninnym (D2.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych @z.U. z 2013r. poz. 885 z pdin. zm.) oraz Uchwaly 522/LXl2010 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie okreilenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budzetu miasta i grniny, inforrnacji o ksztaltowaniu sie 
wieloletniej prognozy finansowej oraz infonnacji o przebiegu wykonania plandw 
finansowych samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej i instytucji kultury 
za I polrocze danego roku budzetowego, 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zanqdza co nastqpuje: 

PrzedstawiC Radzie Miejskiej w Serocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 
1) infonnacje o przebiegu wykonania budietu Miasta i Grniny Serock za I polrocze 2016r., 

stanowiqcq zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia. 
2) infonnacjq o ksztakowaniu siq Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu 

przedsiewziek o kt6rych mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z pdin. zm.), stanowiqcq zalqcznik 
Nr 2 do zarzqdzenia. 

3) infonnacje o przebiegu wykonania planow finansowych za I p6lrocze 201 6r.: 
- Centnun Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
- Sarnodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Serocku, 
stanowiqcq zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia. 

Zarqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu. 



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU 

MIASTA I GMINY SEROCK 

ZA I P~LROCZE 2016R. 

Dochody budzetu Miasta i Grniny w Serocku na 2016r. zostaiy przyjqte Uchwalq 
Budzetowq Miasta i Gminy Serock Nr 164/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
21 grudnia 201%. w lqcznej kwocie 51.548.465 zl, w tym: 
- dochody biezqce w kwocie 49.701.1 98 zl, 
- dochody majqtkowe w kwocie 1.847.267 zl. 

W trakcie realizacji budietu dochody ulegly zmianom, kt6re wprowadzono czteroma 
Uchwalami Rady Miejskiej oraz szeScioma Zarzqdzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochod6w budzetowych grniny na dzieli 
30.06.2016r. wyni6sl 59.006.754,98 zl, wykonanie zaS 32.404.749,07 zl, co stanowi 54,92% 
planu, w tym: 
- dochody bieiqce - plan 56.697722,77 zl, wykonanie 3 1.912.248,85 zl, tj. 56,28%, 
- dochody majqtkowe - plan 2.309.032,21 zi, wykonanie 492.500,22 zl, tj. 2 1,33%. 

Gmina uzyskala z Powiatu Legionowskiego dotacjq celowq w kwocie 155.000 zl na 
utrzymanie dr6g powiatowych na terenie gminy oraz 10.000 zl na organizacjq swiqta Patrona 
Serocka Sw. Wojciecha. 

Ponadto gmina miaia zaplanowane dochody pochodzqce ze ir6del UE w kwocie 
448.464,2 1 zl, kt6re wykonane zostaiy w wysokoici 448.463,83 zl. 

Wydatki budzetu Miasta i Gminy w Serocku na 2016r. zostaiy przyjqte w lqcznej kwocie 
54.151.725,58 zl, w tym: 
- wydatki bieiqce w kwocie 43.205.875,46 zi, 
- wydatki majqtkowe w kwocie 10.945.850,12 zl. 

W trakcie realizacji budietu wydatki ulegly zmianom, kt6re wprowadzono czteroma 
Uchwalami Rady Miejskiej oraz szeScioma Zarzqdzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock. 

W wyniku dokonanych zmian plan wydatk6w budzetu gminy na dzien 30.06.2016r. 
wyni6sl61.794.581,35 zl, wykonanie zai 26.577.623,98 zl, co stanowi 43,01% planu, 
w tym na: 
- wydatki biezqce - plan 50.255.43 1,23 zl, wykonanie 24.765.308,40 zl, tj. 49,28%, 
- wydatki majqtkowe - plan 11.539.150,12 zl, wykonanie 1.812.31 5,58 zl, tj. 15,71%. 

Niskie wykonanie zadafi inwestycyjnych (1 5,7 1 % planu) zwiqzane jest 
z przyjqtym harmonogramem prac, kt6rych zakonczenie i rozliczenie przypada na I1 pohocze. 
Przekazano dotacjq do Powiatu Legionowskiego w kwocie 9.263,29 zl na prowadzenie 
przedszkola specjalnego oraz zabezpieczono grodki w wysokoSci 5.000 zi na dofinansowanie 
wydatk6w biekqcych zwiqzanych z upowszechnianiem parniqci majora Konstantego 
Radziwilia, zasluionego dla historii regionu powiatu. 
















































































































































































































































































































































































































