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UCHWALA Nr Si.173.2017
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 18 kwietnia2017 r.

w sprawie wydania opinii o przedloZonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
sprawozdania z wykonania bud2etu za 2016 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r., poz. 561), ar1.267
ust. 3 w zw. z arl.267 ust. 1 pkt '1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) - Sklad Ozekalqcy Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie, w nw. osobach Czlonk6w Kolegium RlO.

Pzewodniczqcy SO.
Czlonkowie SO:

Kamil Krauschar
Ewa Wielg6rska
Jolanta Tomaszek

przedlozone przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy sprawozdanie z wykonania budzetu
Gminy za 2016 r. opiniuje pozytywnie z zastrze2eniem, dotyczqcym wystqpienia
zobowiqzai wymagalnych w wysokoSci 774,90 zl na dziefi 31 grudnia 2016 r., pod kqtem
wymog6w, o kt6rych mowa w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. I 870).
Niniejsza opinia, mimo iZ ze wzglqdow formalnych zawiera wybrane dane

o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budzetu, stanowi jedynie oceng
przedlozonej informacji przeprowadzonq pod kqtem prawidlowo6ci sporzqdzenia tego
dokumentu.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2017 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
w Siedlcach wtaz z Zarzqdzeniem Nr 2112017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 marca2017 r. w sprawie przedlozenia sprawozdania z wykonania budzetu Miasta i

Gminy Mordy 2a2016 r.
W ocenie Skladu Orzekajqcego sprawozdanie zostalo sporzqdzone w ukladzie

odpowiadajqcym uchwalonemu pzez Radq bud2etowi na 2016 r., kt6re uwzglqdnia
(w czgSci opisowej): dochody i wydatki budzetu w szczeg6lowo6ci okre6lonej jak w uchwale
bud2etowej; informacjq o planowanym i osiqgniqtym wyniku finansowym oraz do stanu
zadlu2enia z tytulu zaciqgniqtych kredyt6w i po2yczek; przebieg realizacji budzetu za2Q16 r.,
a w tym opisuje wykonanie dochodow wedlug poszczegolnych 2rodel oraz dzial6w
klasyfikacji bud2etowej, dalej zaS informuje o dzialaniach podjqtych celem pelnej realizacji
2rodel dochodow; efekty zeczowo-finansowe realizacji planu wydatkow biezqcych
i majqtkowych z okreSleniem zadafi realizowanych w poszczeg6lnych dzialach klasyfikacji
budzetowej oraz poziomu ich wykonania. W czqSci tabelarycznej sprawozdania
przedstawiono dochody i wydatki w pelnej szczeg6lowo6ci klasyfikacji budzetowej
i zaprezentowano w ukNadzie: plan, wykonanie, wykonanie procentowe. W oddzielnych
tabelach pzedstawiono sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatkow na zadania z zakresu
ad m in istracji zqdowej zlecone jednostce samozqd u terytorial nego ustawam i.

Dane liczbowe zawarte w opiniowanym sprawozdaniu, sE zgodne z danymi
wykazanymi w sprawozdaniach budzetowych z wykonania budzetu z wielkoSciami zawartymi
w pzedlo2onych sprawozdaniach budzetowych za okres od poczqtku roku do dnia 31
grudnia 2Q16 r.

Przebieg realizacji budzetu jednostki samozqdu terytorialnego za 2016 r.,
w odniesieniu do planu przedstawia siq nastgpujqco:

Plan dochodow bud2etowych w wysokoSci 20.846.533,24 zl osiqgnql poziom
103,37o/o, gdzie wykonanie wyniosNo 21.550.882,21 zl. Natomiast wska2nik realizacji



wydatkow ogoNem ksztattuje siq na poziomie 94,360/o (plan 22.318.956,40 zl. wykonanie
21.062.363,87 zl).

NaleznoSci wymagalne, na dzien 31 grudnia 2016 r., ktore zostaly niezrealizowane
w wymagalnym terminie na rzecz budzetu wynoszE 1.483.824,19 zl.

Wykonanie w 2016 r. dochodow budzetowych ogolem w wysoko6ci 103,37o/o planu
rocznego oraz wydatk6w bud2etowych ogolem 94,360/o planu rocznego, wplynqlo
ostatecznie na wypracowanie nadwyzki budzetowej w wysokoSci 488.518,34 zl.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniach budzetowych
nie wykazujq pzekroczenia uchwalonego w poszczegolnych pozycjach planu wydatkow.

Sklad Ozekajqcy RIO podnosi zastzelenie w zakresie wystqpienia zobowiqzan
wymagalnych w wysoko$ci 774,9Q zl na dzief 31 grudnia 2016 r., pod kqtem wymog6w,
o kt6rych mowa w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 22016 t., poz. 1870). W prawdzie organ wykonawczy,
przedstawil wyja5nienia zaistnialej sytuacji na str. 25 czqSci opisowej, jednakze wskazuje siq
o przestzeganie tre6ci arl. 44 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy o finansach publicznych, w mySl
ktorego wydatki publiczne powinny byc dokonywane w wysokoSci i terminach wynikajqcych
z wczeSn iej zaciqg n iqtych zobowiqzafi .

W ubieglym roku pozostawaly spelnione ptzez jednostkq samozqdu terytorialnego
ustawowe ograniczenie zaciqgania zobowiqzan wynikajqce z arl. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pzepis ten okre5la dopuszczalny poziom
zadluZeniajednostki samorzqdu terytorialnego, jaki wyznacza indywidualny wskaznik (relacja
splat zobowiqzan oraz kosztow ich obslugi do planowanych dochod6w og6lem budzetu
danego roku).

Dlug publiczny (stan zadlu2enia) jednostki samozqdu terytorialnego wg
sprawozdania RB-Z - z tytulu niesplaconych do korica roku budzetowego kredytow
i po2yczek wyni6sl 1.380.774,90 zl.

Ponadto organ wykonawczy wypelnil obowiqzek nalozony ptzez ustawodawcq
i dodatkowo zalqczyl informacjq o stanie mienia komunalnego, a takie sprawozdania,
o ktorych mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorqc pod uwagq tre6c powyzszych ustalef, a tak2e informacje zwiqzane
ze sposobem realizacji pzez Burmistza Miasta i Gminy Mordy zadan wynikajqcych
z uchwalonego pzez Radq Miejskq budzetu na 2016 r. stwierdzono, 2e pzedlozone
sprawozdanie (opiniowany dokument) stanowi material informacyjno-analityczny obrazujqcy
spos6b realizacji budzetu i moze stanowic podstawq dla organu stanowiqcego do dokonania
merytorycznej oceny jego wykonania.

W zwiqzku z powyZszym postanowiono, jak w sentencji uchwaly.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie za poSrednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
dorqczenia niniejszej uchwaly.
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