
Uchwala Nr  460/XLII1/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 kwietnia 2018r. 

w sprawie wprowadzenia unian 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 samorqdzie 
grninnym (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 2017r., poz. 2077), Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Zmienia siq plan dochodow budietu na 2018r., zgodnie z zalqcznikiem N 1 do niniejszej 
uchwaly: 
1) zmniejsza siq dochody budietu o kwote 0,OO zl, 
2) zwiqksza siq dochody budietu o kwotq 134.597,93 zl. 

2. Plan dochodow budietu na 2018 rok ogblem wynosi 72.282.002,91 zl, w tym: 
I) dochody bieiqce w kwocie 68.573.632,73 zl, 
2) dochody rnajqtkowe w kwocie 3.708.370,18 zl. 

1. Zmienia siq plan wydatkow budietu na 2018r., zgodnie z zalqcznikiem N 2 do niniejszej 
uchwaly: 
1) zmniejsza siq wydatki budietu o kwotq 391 .OOO,OO zl, 
2) zwiqksza siq wydatki budietu o kwotq 1.724.597,93 zl. 

2. Plan wydatkow budietu na 2018 rok og6lem wynosi 76.270.237,93 zl, w tym: 
1) wydatki bieQce w kwocie 59.874.537,26 zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 16.395.700,67 zl. 

1. Ustala siq deficyt budietu w kwocie 3.988.235,02 zl, kt6ry zostanie sfinansowany 
przychodami pochodqcymi z: 
- ernisji obligacji komunalnych w wysokoici 1.200.000 zl, 
- poiyczek w wysokoici 1.000.000 zl, 
- wolnych irodkow, jako nadwytki irodk6w pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu 

grniny, wynikajqcych z rozliczeh wyemitowanych papierow wartoiciowych, kredytow 
i poiyczek z lat ubiegtych w kwocie 1.788.235,02 A. 

2. Ustala sie przychody budietu w wysokoici 9.178.012,90 zl., z tytutu: 
- kredytu w wysokoici 2.000.000 zl na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu roku 

przejiciowego deficytu, 
- poiyczek w wysokoici 1.000.000 zl na sfinansowanie planowanego deficytu, 
- ernisji obligacji komunalnych w wysokoici 1.200.000 zl na sfinansowanie planowanego 

deficytu, 
- wolnych Srodkow, jako nadwyzki Srodk6w pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu 

gminy, wynikajqcych z rozlicze~i wyemitowanych papierow wartoiciowych, kredyt6w 



i pozyczek z lat ubieglych w kwocie 1.788.235,02 zl na sfinansowanie planowanego 
deficytu, 

- emisji obligacji komunalnych w wysokoici 1.800.000 zl na splate wczeiniej 
zaciqgnietych zobowiqzah z tytuh kredyt6w, pokyczek i emisji papier6w wartoiciowych, 

- wolnych Srodkbw, jako nadwy2ki kirodkbw pienieinych na rachunku biekqcym budzetu 
gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6w 
i poiyczek z lat ubieglych w kwocie 1.389.777,88 zl na splae wczeiniej zaciqgniqtych 
zobowipah z tytuh kredyt6w, po2yczek i emisji papier6w wartobiowych, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty. 
3. Ustala sie rozchody bud2etu w wysokoici 5.189.777,88 zl z nastepujgcych tytul6w: 

- na spiate kredytu w wysokoici 2.000.000 zi na sfinansowanie wystqpujqcego w ciqgu 
r ~ k u ~ ~ r z e j ~ c i o w e ~ o  deficytu, 

- na sp4ate wczeiniej zaciqgnietych zobowiqzah z tytuh kredytbw w wysokoici 
169.342,08 zl, 

- na sflate wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytuh poqczek w wysokoici 
437.435,80 zl, 

- na spiate wczekiniej zaciqgnietych zobowiqzah z tytuh emisji papier6w wartoiciowych 
(obligacji) w wysokoSci 2.583.000 zl, 

zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 

1. Zwieksza siq dochody zwipme z realizacjq zadah z zakresu administracji mglowej 
i innych zleconych odrebnymi ustawarni, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

2. Zwieksza sie wydatki zwi+zane z realizacjq zadah z zakresu administracji nqdowej 
i innych zleconych odqbnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

§ 5. 

Zwieksza sie dotacje podmiotowe zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaiy. 

Zwieksza sie wydatki budietu gminy na zadania majqtkowe na rok 2018, zgodnie z zalqcznikiem 
nr 7 do niniejszej uchwaly. 

§ 7- 

Wykonanie Uchwaty powierza sie Bunnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwaia wchodzi w Qcie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla 
aktbw prawa miejscowego. 
































