
Uchwala Nr 306/XXIXl2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 stycznia 2017r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 201 7 roku 

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 p6h .  zrn.) oraz art. 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 ze zm.), Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Zwieksza siq plan dochod6w budietu na 2017r., zgodnie z zalqcnikiem nr 1 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zmniejsza siq dochody budzetu o kwotq 0,OO zl, 
2) zwiqksza siq dochody budketu o kwotq 155.000 zl. 

2. Plan dochod6w budketu na 2017 rok og6lem wynosi 70.552.789,43 zl, w tym: 
1) dochody biekqce w kwocie 63.5 17.294,43 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie 2.246.863,43 zl. 

1. Zwieksza siq plan wydatk6w budzetu na 2017r., zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zmniejsza siq wydatki budietu o kwotq 0,OO zl, 
2) zwiqksza siq wydatki budketu o kwotq 580.000 zl. 

2. Plan wydatk6w budketu na 2017 rok og6lem wynosi 76.357.740,52 zl, w tym: 
1) wydatki bie@ce w kwocie 56.408.508,66 zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 19.949.23 1,86 zl. 

1. Ustala siq deficyt budzetu w kwocie 5.804.951,09 zl, kt6ry zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzqcymi z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 4.500.000 zl, 
- wolnych Srodk6w, jako nadwykki Srodk6w pieniqinych na rachunku biezqcym buaetu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredytiwv 
i poqczek z lat ubieglych w kwocie 1.304.951,09 zl. 

2. Ustala siq przychody budketu w wysoko4ci 10.91 6.538,97 zl., z tytulu: 
- kredytu w wysokoSci 2.000.000 zf na sfinansowanie wystqpujqcego w cirlgu roku 

przej Sciowego deficytu, 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 4.500.000 zl na sfinansowanie planowanego 



- wolnych irodkbw, jako nadwyiki irodk6w pieniqhych na rachunku bie3cym budietu 
gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoiciowych, kredyt6w 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 1.304.95 1,09 zl na sfinansowanie planowanego 
deficytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 2.500.000 zi na splatq wczeiniej 
zaciqgniqtych zobowipah z tytuh kredytbw, poiyczek i emisji papier6w wartoiciowych, 

- wolnych irodk6w, jako nadwykki irodk6w pieniqhych na rachunku bie3cym budketu 
gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoiciowych, kredyt6w 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 61 1.587,88 zl na splatq wczeiniej zaciqgniqtych 
zobowiqzah z tytuh kredytbw, pokyczek i emisji papier6w wartoiciowych, 

zgodnie z zalqcznikiem 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 wysokoici 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu 
roku przej Sciowego deficytu, 

- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytuh kredytdw w wysokoici 
169.342,08 zi, 

- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzan z tytuh pohyczek w wysokoici 
337.245,80 zl, 

- na splatq wczegniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytuh emisji papier6w warto5ciowych 
(obligacji) w wysokoici 2.605.000 zl, 

zgodnie z zaiqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

Zwiqksza siq dochody i wydatki zwiqane z realizacjq zadati realizowanych w drodze um6w lub 
porozurnien miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie z zaiqcznikiem nr 4 do 
niniejszej uchwaly. 

Zwiqksza siq wydatki bu&etu p i n y  na zadania majqtkowe na rok 2017, zgodnie z zaiqcznikiem 
nr 5 do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie Uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 7. 

Uchwaia wchodzi w kycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla 
akt6w prawa miejscowego. 






















