
Uchwala Nr 298/XXVIII/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 19 grudnia 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 sarnorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z2016r., poz. 446 zp6in. zm.) orazart. 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 (Dz.U. z 2016r., poz. 1870), 
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Zmienia siq plan dochodow budietu na 2016r., zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zmniejsza siq dochody budzetu o kwotq: 175,OO zl, 
2) zwiqksza siq dochody budketu o kwotq: 1.1 53.668,OO zl. 

Plan dochodow budzetu na 2016 rok oggem wynosi 64.023.624,87 zl, w tym: 
1) dochody bieQce w kwocie 62.649.637,33 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie 1.373.987,54 zl. 

Zmienia siq plan wydatkow budzetu na 2016r., zgodnie z Aqcznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zrnniejsza siq wydatki budzetu o kwotq: 293.564,OO zl, 
2) zwiqksza siq wydatki budietu o kwotq: 1.285.933,OO zl. 

Plan wydatkow budietu na 201 6 rok og6lem wynosi 65.297.752,19 zl, w tym: 
1) wydatki bieece w kwocie 55.295.238,21 zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 10.002.513,98 zl. 

1. Ustala siq deficyt budzetu w kwocie 1.274.127,32 zl, kt6ry zostanie sfinansowany 
przychodarni pochodzqcymi z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 760.000 zl, 
- poiyczek w wysokoSci 487.500 zl 
- wolnych irodkbw, jako nadwykki irodk6w pieniqznych na rachunku biekqcym budketu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierow wartoiciowych, kredytbw 
i pokyczek z lat ubieglych w kwocie 26.627,32 zl. 

2. Ustala siq przychody budietu w wysokoici 6.286.694,45 zl., z tytuh: 
- kredytu w wysokosci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przej iciowego deficytu, 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 760.000 zl na sfinansowanie planowanego 

defic ytu, 
- pokyczek w wysokoSci 487.500 zl na sfinansowanie planowanego deficytu, 



- wolnych Srodkow, jako nadwyzki Srodkow pieniq2nych na rachunku biezqcym budzetu 
gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papierow wartodciowych, kredytow 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 26.627,32 zl na sfinansowanie planowanego deficytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 2.240.000 zl na splatq wczeSniej zaciqgniqtych 
zobowiqzsui z tytulu kredytow, pozyczek i emisji papierow wartoSciowych, 

- wolnych Srodkow, jako nadwy2ki Srodkbw pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu 
gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papierow wartoSciowych, kredyt6w 
i pozyczek z lat ubieglych w kwocie 772.567,13 zl na splatq wczeSniej zaciqgniqtych 
zobowiqzsui z tytulu kredytbw, pozyczek i emisji papierbw wartoSciowych, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

3. Ustala siq rozchody budketu w wysokoSci 5.0 12.567,13 zl z nastqpujqcych tytulow: 
- na splatq kredytu w wysokoSci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejSciowego deficytu, 
- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzari z tytulu kredytow w wysokoSci 

254.342,08 zl, 
- na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytulu pozyczek w wysokoSci 

228.225,05 zl, 
- na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowipah z tytulu emisji papierow wartoficiowych 

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

Ustala siq limity zobowiqzah: 
1) z tytulu emisji papier6w wartoiciowych na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu 

w kwocie 760.000 zl, 
2) z tytulu zaciqganych pozyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 

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

deficytu budketu w kwocie 2.000.000 zl, 
4) z tytulu emisji papier6w wartoSciowych na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzah 

z tytulu emisji papierow wartoSciowych oraz zaciqgniqtych pokyczek i kredytow 
w kwocie 2.240.000 zl. 

1. Zwiqksza siq dochody zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej i innych 
zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zdqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 

2. Zwiqksza siq wydatki zwiqzane z realizacjq zadsui z zakresu administracji wdowej 
i innych zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

Zmienia siq wydatki na realizacjq zadsui okreSlonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwipywania problemow alkoholowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 


























































