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w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydania opinii o pnedlo2onym pnez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
sprawozdaniu z wykonania budZetu za 2017 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika t 9g2 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Oz.U.z2017 i., po..561), art.267
ust' 3 w zw- z arL. 267 ust. l pkt l ustawy z Oyil3l sierpnia 200g r. o finansach pubticznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2077) - dflaO orzekajqcy Regionalnej lzby
obrachunkowej w warszawie, w nw. osobach czlonkow Kolegium Rlo: '

Przewodniczqcy SO:
Czlonkowie SO:

Kamil Krauschar
Jolanta Tomaszek
Ewa Wielgorska

opiniuje pozytywnie przedlozone ptzez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy sprawozdaniez wykonania budzetu Miasta i Gminy Mordy za 2017 r. Niniejsia opinia, mimo iz ze
wzglgdow formalnych zawiera wybrane dane o gospodarce finansowej prowadzonej
w ramach budzetu, stanowi jedynie ocenQ przedlozonego sprawozdania pizeprowadzonq
pod kqtem prawidlowo6ci sporzqdzenia tego dokumentu.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2018 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie wrazz Zarzqdzeniem Nr 2812018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dni'a 30 marca 201g r.wplynqlo sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Mordy otaz plan6w
finansowych jednostek za2017 rok.

W ocenie Skladu Orzekajqcego RIO sprawozdanie roczne z wykonania budzetu j.s.t.,
zawierajqce zestawienie dochodow i wydatkow wynikajEce z zamkniqc rachunkow bud2etu,
zostalo sporzqdzone w szczegolowo6ci i ukladzie odpowiadajqcym uchwalone mu przez
organ stanowiqcy budzetowi na2017 r.

Dane liczbowe zawarte w opiniowanym sprawozdaniu, sq zgodne z danymi
wykazanymi w sprawozdaniach budzetowych z wykonania budzetu z wrelkJsciami zawartymiw przedlo2onych sprawozdaniach budzetowych za okres od poczqtku roku do dnia 31grudnia 2017 r. wykazala zgodno6c kwot planowanych I wyt<onanych w dokumentach
(uchwal izazqdzen organow j.s.t.) przedlozonych RlO.

Przebieg realizaqi budzetu jednostki samozqdu terytorialnego za zO17 r.,
w odniesieniu do planu przedstawia siq nastqpujqco: dochody ogbtem zos-taly zrealizowane
na poziomie 99,87o/o, natomiast wydatki ogolem zostaly zreaiizoluano na poziomie 91,35%,
w rozliczeniu koncowym budzet zamknql siq deficytem w wysoko6ci g35.32'3 ,06 zl.

Nalezno6ci (zalegloSci) wymagalne, na dzien 31 grudnia 2017 r., kt6re nie zostaly
zrealizowane w terminie na rzecz budzetu wynoszq 1.542.063,34 zl, natomiast zobowiqzaniL
wymagalne nie wystqpujq. Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu orazw sprawozdaniach budzetowych nje wykazujq przekroczenia uchwalonego
w poszczeg6lnych pozycjach planu wydatkow.

Dlug publiczny (stan zadlu2enia) jednostki samorzqdu terytorialnego wg
sprawozdania RB-Z - z tytulu niesplaconych do konca roku budzetowego- kredytori
i po2yczek wyni6sl 1.988.388,61 zt.



Biorqc pod uwagQ treS6 powy2szych ustalefr, a takZe sprawozdanie zwiqzane

ze sposobem realizacji przez organ wykonawczy zadan wynikajqcych z uchwalonego przez

organ stanowiqcy Oudzetu ni 2017 r. stwierdzono, 2e przedlozone sprawozdanie

lof,iniowany dokument) stanowi material informacyjno-analityczny obrazujqcy sposob

iealizacji budzetu i moze stanowi6 podstawq dla organu stanowiqcego do dokonania

merytorycznej oceny jego wykonania.

w zwiqzku z powyZszym wydano opiniq, jak w sentencji uchwaly.

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Warszawie za posreonictwem ZespoNu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty

dorgczenia niniejszej uchwalY.
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