
Uchwala Budietowa Miasta i Gminy Serock na rok 2018 
Nr 423/XXXIX/2017 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 18 grudnia 2017r. 

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 pbin. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Ustala siq dochody w 4qcnej kwocie 7 1.490.36 1,74 zl, w tyrn: 
1) dochody biezqce w kwocie: 68.128.021,74 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie: 3.362.340,OO z4, 

- zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 

Ustala siq wydatki w lqcznej kwocie 73.767.700,27 zl, w tym: 
1) wydatki bieace 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 budzetu w kwocie 2.277.338,53 zl, ktbry zostanie sfinansowany 
przychodarni pochodzqcymi z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 1.200.000 zl, 
- pozyczek w wysokoSci 1.000.000 zi, 
- wolnych Srodkbw, jako nadwyzki Srodkbw pieniqinych na rachunku biezqcym budzetu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierbw wartoSciowych, kredytbw 
i pozyczek z lat ubieglych w kwocie 77.338,53 zl. 

2. Ustala siq przychody budzetu w wysokoici 7.467.1 16,41 zl., z tytulu: 
- kredytu w wysokosci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przej Sciowego deficytu, 
- pozyczek 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 Srodkbw, jako nadwy* Srodkbw pieniqinych na rachunku biezqcym budietu 

gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierbw wartogciowych, kredytow 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 77.338,53 zl na sfinansowanie planowanego 
deficytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 1.800.000 zl na splatq wczesniej 
zaciqgniqtych zobowiqzah z tytulu kredytbw, pokyczek i emisji papierbw wartoSciowych, 

- wolnych Srodk6w, jako nadwyiki Srodkbw pieniqinych na rachunku biezqcym budzetu 
grniny, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierow wartoSciowych, kredyt6w 
i po2yczek z lat ubieglych w kwocie 1.389.777,88 zl na splatq wczeiniej zaciqgniqtych 
zobowiqzah z tytu4u kredytbw, poiyczek i emisji papierbw wartoSciowych, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwa4y. 



3. Ustala siq rozchody budietu w wysokoSci 5.189.777,88 d z nastqpujqcych tytul6w: 
- na splatq kredytu w wysokoSci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu 

roku przejSciowego deficytu, 
- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowipaii z tytulu kredyt6w w wysokoSci 

169.342,08 zl, 
- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytuh poeczek w wysokoSci 

437.435,80 zl, 
- na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowipsui z tytulu emisji papierbw wartoSciowych 

(obligacji) w wysokoSci 2.583.000 zl, 
zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

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

w kwocie 1.200.000 zl, 
2) z tytulu zaciqganych poiyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budietu 

w kwocie 1.000.000 zl, 
3) z tytuh zaciqgniqtego kredytu na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejSciowego deficytu budzetu w kwocie 2.000.000 zl, 
4) z tytuh emisji papier6w wartoSciowych na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowipah 

z tytulu emisji papier6w wartoSciowych oraz zaciqgniqtych pozyczek i kredyt6w 
w kwocie 1.800.000 zl. 

1. Ustala siq rezenq og6lnq w wysokoSci 80.000 zl. 
2. Ustala siq rezerwq celowq w wysokoSci 175.000 zl, zgodnie z ustawq o zarqdzaniu 

kryzysowym. 
0 6- 

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

2. Ustala siq wydatki zwiqzane z realizacjq zadsui z zakresu administracji qdowe j  i innych 
zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zdqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 

3. Ustala siq wydatki zwipane z realizacjq zadsui realizowanych w drodze um6w lub 
porozurnien miqdzy jednostkami samorqdu terytorialnego, zgodnie z zalqcznikiem 
nr 6 do niniejszej uchwaiy. 

1. Ustala siq dochody z tytuh wydawania zezwolen na sprzedak napoj6w alkoholowych oraz 
wydatki na realizacjq zadah okreSlonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwivywania problem6w alkoholowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej 
uchwaly. 

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

3. Ustala siq dochody z oplat i kar pieniqwych za korzystanie ze Srodowiska oraz wydatki 
w zakresie ochrony Srodowiska zgodnie z zalqcznikiern nr 9 do niniejszej uchwaly. 






























































































































































