
Uchwala Nr 346/XXXIII/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 15 maja 2017r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Mimta 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 sarnorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z p6in. zm.) 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 @z.U. z 2016r., poz. 1870 z p6zn. zm.), Rada 
Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Zmniejsza siq plan dochodow budzetu na 2017r., zgodnie z zdqcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwaly: 
1) zmniejsza siq dochody budzetu o kwotq 1.743.944,76 zl, 
2) zwiqksza siq dochody budketu o kwotq 424.098,61 zl. 

2. Plan dochod6w budketu na 2017 rok og6lem wynosi 69.082.1 53,06 zl, w tyrn: 
1) dochody bieiqce w kwocie 63.533.328,27 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie 5.548.824,79 zl. 

1. Zwiqksza siq plan wydatkow budietu na 2017r., zgodnie z zdqcznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zmniejsza siq wydatki budketu o kwotq 3.479.360,50 zl, 
2) zwiqksza siq wydatki budketu o kwotq 1.062.083,12 zl. 

2. Plan wydatk6w budietu na 20 17 rok og6lem wynosi 74.823.2 13,53 zi, w tym: 
1) wydatki bieiqce w kwocie 56.937.191,20 zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 17.886.022,33 21. 

1. Ustala siq deficyt budietu w kwocie 5.741.060,47 zl, kt6ry zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzqcymi z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 4.500.000 zl, 
- wolnych irodkdw, jako nadwykki Srodkbw pieniqznych na rachunku bieiqcym budzetu 

gminy, wynikajqcych z rozliczeli wyemitowanych papier6w wartoiciowych, kredyt6w 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 1.241.060,47 zl. 

2. Ustala siq przychody budietu w wysokoici 10.852.648,35 zl., z tytulu: 
- kredytu w wysokoici 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przej Sciowego deficytu, i 



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

- wolnych Srodkow, jako nadwyzki Srodkow pieniqinych na rachunku biezqcym budzetu 
gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6w 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 1.241.060,47 z4 na sfinansowanie planowanego 
deficytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 2.500.000 zl na splatq wczeiniej 
zaciqgniqtych zobowiqzai? z tytulu kredytbw, poiyczek i emisji papier6w wartoSciowych, 

- wolnych Srodkow, jako nadwykki irodk6w pieniqwych na rachunku biezqcym budietu 
gminy, wynikajqce z rozliczeh wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6w 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 611.587,88 zl na splatq wczeSniej zaciqgniqtych 
zobowipah z tytulu kredytbw, pozyczek i emisji papier6w wartoSciowych, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 
3. Ustala siq rozchody budzetu w wysokoSci 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 spkatq wczeSniej zacislgniqtych zobowiqzan z tytulu kredyt6w w wysokoSci 
169.342,08 zl, 

- na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowipah z tytulu pokyczek w wysokoSci 
337.245,80 zl, 

- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytuh emisji papierbw wartoiciowych 
(obligacji) w wysokoici 2.605.000 z4, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

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

1. Zwiqksza siq dotacje podmiotowe zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 
2. Zwiqksza siq dotacje celowe dla podmiotbw zaliczanych i niezaliczanych do sektora 

finans6w publicznych zgodnie zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 

1. Zmienia siq wydatki budietu na 2017 rok obejmujqce zadania jednostek pomocniczych 
gminy na lqcznq kwotq 458.046,75 zl, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego na 
kqcznq kwotq 458.046,75 A, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaly. 

2. Dokonanie wydatk6w, o kt6rych mowa w ust. 1, nastqpuje przez Burmistrza, kt6ry informuje 
przewodniczqcych organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych o terrninach realizacji 
poszczeg6lnych przedsiqwziqd. 

Zrnniejsza siq wydatki budketu gminy na zadania majqtkowe na rok 2017, zgodnie z zalqcznikiem 
nr 8 do niniejszej uchwaly. 




































































