
Uchwala Nr 390/XXXVI/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 paidziernika 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 
grninnyrn (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) 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 z p6h .  zm.), Rada 
Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Zmienia siq plan dochodow budzetu na 2017r., zgodnie z zdqcznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwaly: 
1) zrnniejsza siq dochody budietu o kwotq 351.609,19 zl, 
2) zwiqksza siq dochody budzetu o kwotq 687.446,65 zl. 

2. Plan dochodow budzetu na 2017 rok og6lem wynosi 71.585.755,53 zl, w tym: 
1) dochody biezqce w kwocie 66.05 1.571,92 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie 5.534.183,61 zl. 

1. Zmienia siq plan wydatk6w budzetu na 2017r., zgodnie z zalqcmikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaly : 
1) zmniejsza siq wydatki budzetu o kwotq 303.097,5 1 zl, 
2) zwiqksza siq wydatki budzetu o kwote 505.543,94 zl. 

2. Plan wydatk6w budietu na 201 7 rok og6lem wynosi 76.3 52.533,89 zl, w tym: 
1) wydatki biezqce w kwocie 59.346.366,40 zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 1 7.006.167,49 zl. 

Ustala siq deficyt budzetu w kwocie 4.766.778,36 zl, kt6ry zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzqcymi z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 3.500.000 zl, 
- pozyczek w wysokohci 683.000 zl, 
- wolnych Srodkhw, jako nadwyzki Srodkow pieniqinych na rachunku bieQcym budzetu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierow wartoSciowych, kredyt6w 
i pozyczek z lat ubieglych w kwocie 583.778,36 zl. 

Ustala siq przychody budietu w wysokoSci 9.878.366,24 zl., z tytuh: 
- kredytu w wysokoici 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejiciowego deficytu, 



- ernisji obligacji komunalnych w wysokoici 3.500.000 zl na sfinansowanie planowanego 
deficytu, 

- pozyczek w wysokoSci 683.000 zl na sfinansowanie planowanego deficytu, 
- wolnych Srodkbw, jako nadwyiki 6rodkow pieniqznych na rachunku bieiqcym budzetu 

grniny, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6w 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 583.778,36 zl na sfinansowanie planowanego 
defic ytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokofici 2.500.000 zl na splatq wczeiniej 
zaciqgniqtych zobowipah z tytulu kredytbw, poiyczek i emisji papier6w wartoiciowych, 

- wolnych Srodk6w, jako nadwyiki Srodkow pieniqknych na rachunku biezqcym budzetu 
gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoBciowych, kredyt6w 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 61 1.587,88 zl na splatq wczeiniej zaciqgniqtych 
zobowipah z tytuh kredyt6w, poiyczek i emisji papier6w wartoBciowych, 

zgodnie z zalqcmikiem 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 przejiciowego deficytu, 

- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowipah z tytulu kredyt6w w wysokoici 
169.342,08 zl, 

- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowipari z tytuh pozyczek w wysokoSci 
337.245,80 zl, 

- na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytulu emisji papier6w wartoBciowych 
(obligacji) w wysokoici 2.605.000 zl, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

1. Zmienia siq wydatki zwiqzane z realizacjq zadah z zakresu administracji riqdowej 
i innych zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

2. Zwiqksza siq wydatki zwipane z realizacjq zadah realizowanych w drodze um6w lub 
porozumien miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 
do niniejszej uchwaly. 

1. Zwiqksza siq dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napoj6w alkoholowych 
oraz wydatki na realizacjq zadah okrehlonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiqzywania problem6w alkoholowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej 
uchwaly. 

2. Zrnniejsza siq dochody z oplat i kar pieniqknych za korzystanie ze Srodowiska oraz wydatki 
w zakresie ochrony Brodowiska zgodnie z dqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaly. 

Zrnniejsza siq dotacje podmiotowe zgodnie z zalqcznikiem nr 8 do niniejszej uchwaly. 


































































































