
Uchwala Budzetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2017 
Nr 300/XXVIII/2016 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 19 grudnia 2016r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 z p6zn. 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 p6h .  zm.), Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Ustala siq dochody w lqcznej kwocie 70.397.789,43 zl, w tym: 
1) dochody bieiqce w kwocie: 63.362.294,43 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie: 7.035.495,OO zl, 

- zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 

Ustala siq wydatki w lqcznej kwocie 75.777.740,52 zl, w tym: 
1) wydatki biekqce w kwocie 56.01 3.508,66 z1, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 19.764.23 1,86 zl, 

- zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaky. 

1. Ustala siq deficyt budzetu w kwocie 5.379.951,09 zl, kt6ry zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzqcymi z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 4.500.000 zk, 
- wolnych irodkbw, jako nadwyiki irodkow pieniqznych na rachunku biekqcym budzetu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierow wartoiciowych, kredyt6w 
i pokyczek z lat ubieglych w kwocie 879.95 1,09 zl. 

2. Ustala siq przychody budietu w wysokoici 10.491.538,97 zl., z tytuiu: 
- kredytu w wysokoici 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejiciowego deficytu, 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 4.500.000 zl na sfinansowanie planowanego 

deficytu, 
- wolnych grodkow, jako nadwyzki irodk6w pienieinych na rachunku biekqcym budzetu 

gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papierow wartoiciowych, kredytow 
i pozyczek z lat ubieglych w kwocie 879.951,09 zl na sfinansowanie planowanego 
deficytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 2.500.000 zl na splatq wczesniej 
zaciqgniqtych zobowipah z tytulu kredytow, pozyczek i emisji papierow wartoSciowych, 

- wolnych irodkow, jako nadwyzki irodkow pieniqinych na rachunku b i e ~ c y m  budzetu 
gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoiciowych, kredytow 
i pozyczek z lat ubieglych w kwocie 61 1.587,88 zl na splatq wczeiniej zaciqgniqtych 
zobowitph z tytuiu kredytow, pozyczek i emisj i papierow wartoiciowych, 

zgodnie z zakqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 



3. Ustala siq rozchody budketu w wysokoici 5.1 11.587,88 zl z nastqpujqcych tytul6w: 
- na splatq kredytu w wysokoSci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu 

roku przejSciowego deficytu, 
- na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzaii z tytulu kredytow w wysokoSci 

169.342,08 zl, 
- na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzan z tytulu pokyczek w wysokoSci 

337.245,80 zl, 
- na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzari z tytulu emisji papierow wartoiciowych 

(obligacji) w wysokoici 2.605.000 zl, 
zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

Ustala siq limity zobowiqah: 
1) z tytuh emisji papier6w wartoSciowych na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu 

w kwocie 4.500.000 zl, 
2) z tytulu zaciqgniqtego kredytu na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejiciowego deficytu budietu w kwocie 2.000.000 zl, 
3) z tytulu emisji papierow wartoiciowych na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzah 

z tytulu emisji papier6w wartoSciowych oraz zaciqgniqtych pokyczek i kredytbw 
w kwocie 2.500.000 zl. 

9 5- 

1. Ustala siq rezerwq og6lnq w wysokoici 80.000 zl. 
2. Ustala siq rezenvq celowq w wysokoSci 165.000 zl, zgodnie z ustawq o zarzqdzaniu 

kryzysowym. 
9 6. 

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

2. Ustala siq wydatki zwipane z realizacjq zadah z zakresu administracji rqdowej i innych 
zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 

3. Ustala siq dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadaii realizowanych w drodze um6w lub 
porozumien miqdzy jednostkami sarnorzqdu terytorialnego, zgodnie zzaiqcznikiem 
nr 6 do niniejszej uchwaly. 

1. Ustala siq dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedak napojow alkoholowych oraz 
wydatki na realizacjq zadari okreilonych w grninnym programie profilaktyki 
i rozwiqzywania problem6w alkoholowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej 
uchwaly. 

2. Ustala siq wydatki na realizacjq zadah okreilonych w gminnym programie przeciwdzialania 
narkomanii, zgodnie z zalqcznikiem nr 8 do niniejszej uchwaly. 

3. Ustala sie dochody z oplat i kar pieniqznych za korzystanie ze Srodowiska oraz wydatki 
w zakresie ochrony irodowiska zgodnie z zalqcznikiem nr 9 do niniejszej uchwdy. 

4. Ustala siq dochody pochodzqce z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wydatki na pokrycie koszt6w funkcjonowania systemu gospodarowania odpadarni 
komunalnymi, zgodnie z zalqcznikiem nr 10 do niniejszej uchwaly. 




























































































































































