
Zanqdzenie Nr 159/B/2017 

Burmistna Miasta i Gminy Serock 

z dnia 10 listopada 2017r. 

w sprawie projektu uchwaty budetowej Miasta i Gminy Serock nu 2018r. 

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z p6in. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o sarnorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875), zarqdzarn, co 

nastgpuj e: 

1. Przygotowany projekt uchwdy budzetowej Miasta i Gminy Serock na 2018 rok wraz 

z uzasadnieniem i materialami informacyjnyrni przedstawib: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania, 

2) Radzie Miejskiej w Serocku. 

2. Projekt uchwdy budietowej stanowi dqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

$ 2  

Zarqdzenie wchodzi w Aycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu. 



Zalqcmik do 
Zarzqdzenia Nr 159/B/2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 10 listopada 201 7r. 

PROJEKT 

Uchwala Budietowa Miasta i Gminy Serock na rok 2018 
Nr ................... 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia ............ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 
237, art. 238, 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 pbh .  zrn.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje: 

Ustala siq dochody w lqcznej kwocie 71.490.361,74 zl, w tym: 
1) dochody biezqce w kwocie: 68.128.02 1,74 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie: 3.362.340,OO zl, 

- zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 

Ustala siq wydatki w lqcznej kwocie 73.767.700,27 zl, w tym: 
1) wydatki bieiqce w kwocie 58.903.641,60 zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 14.864.058,67 zl, 

- zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 

1. Ustala siq deficyt budBetu w kwocie 2.277.338,53 zl, ktory zostanie sfinansowany 
przychodarni pochodzjcymi z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokodci 1.200.000 zl, 
- poqczek w wysokoSci 1.000.000 zl, 
- wolnych Srodk6w, jako nadwykki Srodk6w pieniqinych na rachunku biezqcym budzetu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredytow 
i powczek z lat ubieglych w kwocie 77.338,53 zl. 

2. Ustala siq przychody budzetu w wysokogci 7.467.116,41 zl., z tytuh: 
- kredytu w wysokoSci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejsciowego deficytu, 
- poiyczek w wysokoSci 1.000.000 zl na sfinansowanie planowanego deficytu, 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 1.200.000 zl na sfinansowanie planowanego 

defic ytu, 
- wolnych Srodk6w, jako nadwyiki Srodk6w pieniqknych na rachunku bieiqcym budietu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierbw wartoSciowych, kredytbw 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 77.338,53 zl na sfinansowanie planowanego 
defic ytu, 


































































































































































