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W zatqczeniu przesytam Uchwatq Nr Si.L24.2OL6 Sktadu Orzekajqcego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 kwietnia 201,6 roku w celu
stuzbowego wykorzysta n ia.

Z powazaniem

Z up. PREZESA

Czlonek Kolegium

Jolanta Tomaszek

Zataczniki:

Uchwata Nr Si.1-24.2016 + uzasadnienie
plik kart L, str.2
Otrzvmuia:
1 x Adresat
1 x RIO a/a
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tichrvala Nr Si.124.2016
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2016r.

w sprawie: opinii o przedloLonvm przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy sprawozdaniu z
wykonania bud2etu Miasta i Gminy Mordy za 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. I i 2 ustawy z dnia7 pa2dziemika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkoulch (tj. Dz. U.22012 roku, poz. 1ll3 zpoZn. zm.) - Sklad
Orzekaj4cy w osobach rVw Czlonko"i' Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodni cz4ca Skladu :

Czlonkowie
Teresa Wysokiriska
Jolanta Tomaszek
Kamil Krauschar

na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach opiniuje p o z y t y w n i e sprawozdame z wykonania
budzetu Miasta i Gminy Mordy zarokry. przedlo2one przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

eat,
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust. 3 usta\\y z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tj. Dz. U.22013 poz.885 z poLn. zm.). do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
\\' Siedlcach \\' dniu 24 marca br. u,plynglo Zarzqdzenie Nr 2512016 Burmistrza Miasta
i Gmini'Morci1, z C,nta 23 marca 2016 roku w spraw'ie przedlozenia sprawozdania z'*1'konania
budzetu Miasta i Gminy Mordy oraz plan6w finansowych jednostek za 2015 rok wraz z zalqczonymi
rr'/w sprawozdaniami. z czego opiniowaniu przez Sklad Orzekaj4cy Regionalnej lzby
Obrachunkowej podlega sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy za rok 2015.
JednoczeSnie Sklad Orzekaj4cy stwierdza, Ze Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wywiqzal
sig z wymog6w okreSlonych u' art. 267 usl. I pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
zamreszczaj4c w komplecie material6w sprau'ozdawczych, dla potrzeb Rady Miejskiej,
sprawozdania z wykonania plan6rv finansowych za2015 rok instl,tucji kultury: Miejsko-Gminnego
OSrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki, informacjg o stanie mienia Miasta i Gminy Mordy
na dzien 31.12.2015 roku.

Przedlozone sprau-ozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Mordy za rok 2015
jest dokumentem przygotouanym w formie opisowej i tabelarycznej. W swojej konstrukcji
i szczegolowoSci opraco\\'anie to odpowiada zakresowi przyjgtemu w uchwale bud2etowej na rok
2015 oraz spelnia w1'mogi. okreSlone w art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy o finansach
publicznych.

WielkoSci cyfrowe, przyjgte w powyZszym dokumencie, potwierdzone
s4 przez dane, wykazane \\' rocznych sprawozdaniach statystycznych, zloZonych w Zespole RIO
w Siedlcach, w tym: w Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-z, Rb-NDS, Rb-50

Z anali4, opiniowanego sprawozdama wynika, 2e dochody budzetowe og6lem Miasta
i Gminy Mordy. planowane na rok 2015 w wysokoSci 16 525 139.8221, wykonane zostaly w kwocie
16 818 lll,60zl, co stanowi l0l,77oA planu rocznego. Zakres rzeczowego i finansowego wykonania
poszczeg6lnych pozycji dochod6w bud2etowych, wg. 2rodel i *9. klasyfikacji bud2etou'ej.
przedstawiony jest na stronach 2-6 czESci opisowej sprawozdanra oraz w Tabeli Nr I i 5

do w/w Zarzqdzenra Burmistrza. Na stronach 2-4 czg1cr opisowej odniesiono sig do zjau'iska
dotycz4cego wystgpowania w dochodach budzetowych Miasta i Gminy nale2noSci wymagalnl'ch.
kt6re na koniec okresu sprawozdawczego wyniosly 1267 611.87 zl, co stanowi 7.54o uzyskanl'ch



za rok 2015 dochod6w' budzetourch ogolem i dotyczy gl6wnie Dzial6w 700,754.756.852 i 900.
Na w/w stronach czgSci opisoue-j u'skazane s4 te2 podejmowane Srodki zapobiegaj4ce temu
zjawisku oraz windykacljne \\'tvn1 zakresie. Zarejestrowane, natomiast. na dzieh 31.12 2015 roku
naleznoSci nie wymagalne na sunre -118 479.45 z1(Rb-27S,str.2 czgSci opisowej sprawozdania, Tab.
Nr.4 do wlw zaruqdzenia Burmistrza) uuag nie nasuwaj4.

Wydatki budzetone ogolem. planowane na rok 2015 w wysokoSci 17 530023.27 zl,
zreahzowane zostaly r.l' kr.r'ocie 1-5 905 898,67 zl, co stanowi 90,74oA planu rocznego. Wydatki
maj4tkowe (inwestycyjne) rilkonano na poziomie 1.035.100,1321, wynosz4cym 66,970/o planu
rocznego tej pozycji. Zakres finanson'ej i rueczowej realizacji poszczeg6lnych pozycji w'ydatk6w
budzetowych, wg. kierunk6ri' przeznaczenia i *g. klasyfikacji budzetowej, przedstau,iony
jest na stronach 6-22 czgici opisoriej oraz w Tabelach Nr 2, 3,6,7, Zalqcznikt Nr 1 do w/w
Zarz4dzenia Burmistrza. W zadnej z pozycjr wydatk6w budzetowych, zrealizowanych na koniec
roku 2015, nie stwierdzono przekroczef rv stosunku do planu rocznego w wykonaniu kasowym,
co Swiadczy o przestrzeganiu dl scl plinl' w tym zakresie. Nie odnotowano, takie, u,ystqpienia
za opiniowany okres, zobowr1zan s1'magalnych, co nale2y oceni6 pozl,tywnie. Zarejestrowane,
natomiast, nadzieh3l.l2.20l5 roku zobowiqzania nie wymagalne, na sumE 603 665,58 zl (Rb-28S,
str. 2 czgSci opisowej, Tabela Nr 4 ). nie budz4 zastrzeZeh. po ich uregulowaniu we wlaSciw.ym
terminie. Sklad Orzekaj4cy ponadto stwierdzil, 2e realizacja wydatk6w biez4cych budzetu Miasta i
Gminy Mordy za rok 2015 przebiegla z zachowamem wtaSciwych proporcji, wymaganych
przepisem art. 242 ust.2 ustaul o finansach publicznych.

W zwrqzku z u1'konanym poziomem dochod6w budzetowych og6lem i n1'datk6w
budzetowych og6lem uzl.skano za rok 2015 wynik finansowy budzetu Miasta i Gmin-v Mordy
w postaci nadwyZki budzetorvej w'kwocie 912212,9321wobec planowanego na rok 2015 deficytu
budzetowego w \,J-sokoSci 1.004 883,4521. Za rok 2015 pozyskano teL przychody og6lem na sumg
1 216 518,7721. co wskazuje Tabela nr 4 do wlw Zarzqdzenia Burmistrza oruz zapisy na stronie I -2
czgici opiso'*ej sprau.ozdania. V/ynika z nich takile,2e Miasto i Gmina lv roku 2015 splacila teL
przypadaj4ce na ten rok zobowrqzania w wysokoSci 446 308,5421 z tylulu zaci4gniqtych kred1.t6w
i poZyczek, osi4gaj4c stan zadluzenia og6lem budzetu na dziei 31.12.2015 roku na poziomie
159000021. co stanou'i 9,45 oh uzyskanych za rok 2015 dochod6w budzetowych og6lem (Rb-Z,
strona 2 czgici opisou'ej sprawozdania).

W tym stanie rueczy Sklad Orzekajqcy wydal opiniE jak w sentencji uchu,al1' odnosz4c
sig do strony formalno-prawnej przedloionego dokumentu sprawozdawczego. Ocena wl,konania
budzetu Miasta i Gminl' naleZy do Rady Miejskiej i jej Komisji Rewizyjnej.

Od ninie.is:ej uchv,aly slu|y odwolanie do Kolegium Regionalnei lzby Obrachunkoy,ej w
Warszav,ie ul. Kos:ykova 6a, w terminie ll dni od daty.jej dorgczenia.
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Teresa wy#r.in{t,
Czlonek Kolegium RIO


