
Uchwala Nr 268/XXV/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 07 listopada 2016 roku. 

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 sarnorzqdzie 
grninnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z pbin. 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 finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z p6in. zrn.), 
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Zmienia siq plan dochod6w budketu na 2016r., zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zmniejsza siq dochody budietu o kwotq: 995.367,OO zl, 
2) zwieksza siq dochody budietu o kwotq: 503.65 1,22 zl. 

2. Plan dochodow budzetu na 201 6 rok ogdlem wynosi 62.549.233,87 zl, w tym: 
1) dochody biezzjce w kwocie 61.175.246,33 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie 1.373.987,54 zl. 

1. Zmienia siq plan wydatk6w budzetu na 2016r., zgodnie z dqcznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zmniejsza siq wydatki budietu o kwotq: 2.433.943,8 1 zl, 
2) zwiqksza siq wydatki budietu o kwotq: 1.160.048,80 zl. 

2. Plan wydatkow budzetu na 201 6 rok ogaem wynosi 63.984.485,19 zl, w tym: 
1) wydatki biezzjce w kwocie 53.937.571,21 zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 10.046.913,98 zl. 

1. Ustala siq deficyt budzetu w kwocie 1.435.251,32 zl, ktory zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzqcyrni z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 850.000 zl, 
- poiyczek w wysokoSci 487.500 zl 
- wolnych Srodk6w, jako nadwyiki Srodkow pieniqinych na rachunku biezqcyrn budietu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierdw wartoSciowych, kredytdw 
i pozyczek z lat ubieglych w kwocie 97.751,32 zl. 

2. Ustala siq przychody budzetu w wysokoSci 6.447.8 18,45 zl., z tytulu: 
- kredytu w wysokoSci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejSciowego deficytu, 
- emisji obligacji komunalnych w wysokodci 850.000 zl na sfinansowanie planowanego 

deficytu, 
- pozyczek w wysokoSci 487.500 zl na sfmansowanie planowanego deficytu, 



- wolnych Srodk6w, jako nadwyiki Srodk6w pieniqinych na rachunku bieqcym budzetu 
gminy, wynikajqce z rozliczeri wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6w 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 97.75 1,32 zl na sfinansowanie planowanego deficytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 2.150.000 zl na spiatq wczeSniej zaciqgniqtych 
zobowipaii z tytulu kredytdw, poiyczek i emisji papier6w wartoSciowych, 

- wolnych Srodk6w, jako nadwyiki irodk6w pieniqknych na rachunku bieiqcym budietu 
gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoiciowych, kredyt6w 
i pokyczek z lat ubieglych w kwocie 862.567,13 zl na splatq wczeSniej zaciqgniqtych 
zobowizph z tytuh kredytdw, pohyczek i emisji papier6w wartoiciowych, 

zgodnie z zaiqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaiy. 

3. Ustala siq rozchody budzetu w wysokoSci 5.01 2.567,13 zl z nastqpujqcych tytul6w: 
- na spiatq kredytu w wysokoSci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejSciowego deficytu, 
- na spiatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowipaii z tytulu kredytdw w wysokoSci 

254.342,08 zl, 
- na spiatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowipaii z tytulu pokyczek w wysokoici 

228.225,05 zl, 
- na spiatq wczedniej zaciqgniqtych zobowipaii z tytulu emisji papier6w wartoiciowych 

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

Ustala siq limity zobowipaii: 
1) z tytuiu emisji papier6w wartoficiowych na sfinansowanie planowanego deficytu budietu 

w kwocie 850.000 zl, 
2) z tytuiu zaciqganych poiyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budietu w kwocie 

487.500 zl, 
3) z tytulu zaciqgniqtego kredytu na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego 

deficytu budzetu w kwocie 2.000.000 zl, 
4) z tytuh emisji papier6w wartoSciowych na spiatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowipaii 

z tytuiu emisji papierdw wartoiciowych oraz zaciqgniqtych poiyczek i kredyt6w 
w kwocie 2.150.000 zl. 

1. Zwiqksza siq dochody zwipane z realizacjq zadaii z zakresu administracji rzqdowej i innych 
zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 

2. Zwiqksza siq wydatki zwipane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej 
i innych zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zaiqcznikiem nr 5 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

1. Zwiqksza siq dochody z tytulu wydawania zezwoleii na sprzedai napoj6w alkoholowych oraz 
zmienia siq wydatki na realizacjq zadaii okreilonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiqzywania problem6w alkoholowych, zgodnie z zaiqcznikiem nr 6 do niniejszej 
uchwaiy. 






























































































































