
Uchwaia Nr 436/XL/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 stycznia 2018r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoqdzie 
gminnyrn (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze 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 (Dz.U. z 201 7r., poz. 2077), 
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Zmienia siq plan dochod6w budtetu na 2018r., zgodnie z zalqcmikiem nr 1 do niniejszej 
uchwaty: 
1) zmniejsza siq dochody budtetu o kwotq 0,OO z1, 
2) zwiqksza siq dochody budtetu o kwotq 174.650,OO zl. 

2. Plan dochod6w budtetu na 2018 rok og6iem wynosi 71.665.01 1,74 zh w tym: 
1) dochody bieqce w kwocie 68.302.671,74 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie 3.362.340,OO z1. 

1. Zmienia siq plan wydatk6w budtetu na 2018r., zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaly: 
1) zmniejsza siq wydatki budktu o kwotq 61.500,OO zl, 
2) zwiqksza siq wydatki budtetu o kwotq 236.150,OO z1. 

2. Plan wydatkow bud2etu na 2018 rok og6tem wynosi 73.942.350,27 zi, w tym: 
1) wydatki bieqce w kwocie 59.139.791,60 z1, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 14.802.558,67 zl. 

1. Ustala sic deficyt budietu w kwocie 2.277.338,53 d, kt6ry zostanie sfinansowany 
przychodami pochodqcymi z: 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 1.200.000 A, 
- potyczek w wysokoici 1.000.000 zl, 
- wolnych Srodkbw, jako nadwytki irodk6w pieni@nych na rachunku bietqcyrn bu&etu 

gminy, wynikajqcych z rozliczeli wyemitowanych papier6w wartoiciowych, kredyt6w 
i potyczek z lat ubieglych w kwocie 77.338.53 zl. 

2. Ustala siq przychody budtetu w wysokoici 7.467.116,41 zl., z tytuku: 
- kredytu w wysokoici 2.000.000 d na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejiciowego deficytu, 
- potyczek w wysokoici 1.000.000 zl na sfinansowanie planowanego deficytu, 
- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 1.200.000 zt na sfinansowanie planowanego 

deficytu, 



- wolnych lrodk6w, jako nadwytki lrodk6w pieniqknych na rachunku bie4cym budtetu 
gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papier6w wartolciowych, kredyt6w 
i pozyczek z lat ubieglych w kwocie 77.338,53 zi na sfinansowanie planowanego 
deficytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokolci 1.800.000 zl na splatq wczeiniej 
zaciqgniqtych zobowipxh z tytutu kredyt6w, potyczek i emisji papier6w wartolciowych, 

- wolnych lrodk6w, jako nadwykki lrodk6w pieniqaych na rachunku bieqcym budtetu 
grniny, wynikajqcych z rozliczeh wyemitowanych papier6w warto$ciowych, kredyt6w 
i po2yczek z lat ubiegtych w kwocie 1.389.777,88 zl na splatq wczelniej zaciqgniqtych 
zobowiqzah z tytutu kredytow, potyczek i emisji papier6w wartolciowych, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 
3. Ustala siq rozchody budietu w wysokosci 5.189.777,88 zl z nastqpujqcych tytul6w: 

- na splatq kredytu w wysokolci 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu 
roku przejlciowego deficytu, 

- na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiph z tytulu kredyt6w w wysokolci 
169.342,08 zi, 

- na splatq wczelniej zaciqgniqtych zobowipxh z tytuh po2yczek w wysokolci 
437.435,80 zl, 

- na splate wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzari z tytuh emisji papier6w wartolciowych 
(obligacji) w wysokoici 2.583.000 zl, 

zgodnie z zalqcznikiem N 3 do niniejszej uchwaky. 

Wprowadza siq dochody i zwiqksza siq wydatki zwiqzane z realizacjq zadah realizowanych 
w drodze umow lub porozumien miqdzy jednostkami samorqdu terytorialnego, zgodnie 
z mlqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaky. 

1. Zmienia siq wydatki bud2etu na 2018 rok obejmujye zadania jednostek pomocniczych gminy 
na lqcznq kwotq 548.357,79 zl, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego na tqcznq 
kwotq 548.357,79 zl, zgodnie z dqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaty. 

2. Dokonanie wydatkt~w, o ktorych mowa w ust. 1, nastqpuje przez Burmistrza, kt6ry informuje 
przewodnicqcych organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych o tenninach realizacji 
poszczeg6lnych przedsiqwziqt. 

Zmniejsza siq wydatki budktu gminy na mdania majgtkowe na rok 201 8, zgodnie z zaiqcznikiem 
nr 6 do niniejszej uchwaly. 

§ 7. 

Wykonanie Uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjqcia i podlega ogtoszeniu w trybie przewidzianym dla 
akt6w prawa miejscowego. 




































