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Uchwała Nr 3.d./233/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie 
z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy  informacji o 
przebiegu wykonania budżetu Gminy  za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2022 r. , poz. 1668) Skład Orzekający w osobach nw. 
Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

- Przewodnicząca Składu        - Jolanta Tomaszek
- Członkowie Składu               - Anna Olędzka

                                                                    - Ewa Wielgórska
 

                                                                  
u c h w a l a, co następuje:

opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy  informację o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.
 

UZASADNIENIE

W dniu  31 sierpnia 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   wpłynęło  
Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy  z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie 
przedłożenia  informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o   
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. 

Informacja  podlegająca zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową zgodnie z art. 
13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych   
sporządzona została w formie opisowej i tabelarycznej.

Zawarte w niej dane liczbowe nie wykazują  rozbieżności w stosunku do uprzednio 
złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdań budżetowych za okres od początku roku 
do dnia 30 czerwca 2022 roku.
                Z przedłożonej informacji wynika, że wykonanie budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 
2022 roku w zakresie dochodów wynosi 15 672 754,13 zł na planowane 32 341 652,99 zł,  co stanowi 
48,46 % rocznego planu. W okresie I półrocza br.  osiągnięto  dochody  majątkowe w kwocie 
232 398,00 na planowane w 2022 roku w wysokości 7 403 029,00  zł. 
               Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 42 468 824,74  zł zrealizowane zostały w 
wysokości 17 440 449,31 zł tj. w 41,07 % rocznego planu. Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy 
wykonane zostały w 52,62 % (plan 26 623 476,88 zł,  wykonanie  14 008 205,27 zł), wydatki 
majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 3 432 244,04 zł na planowane 15 845 347,86 zł i stanowią   
21,66 % planu rocznego.  Zapoznanie się z  przebiegiem wykonania wydatków majątkowych Miasta i 
Gminy Mordy  za I półrocze 2022 roku, o przyczynach niskiej realizacji tych wydatków, 
przewidywanym terminie realizacji inwestycji,   umożliwia materiał zawarty w części  opisowej i 
tabelarycznej  opiniowanej informacji.  

 
Szczegółowe wykonanie planu  dochodów i wydatków Miasta i Gminy, a także zadań z 

zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo Miastu i Gminie przedstawia część opisowa, a 
także załączniki, które zostały sporządzone w  szczegółowości  odpowiadającej układowi przyjętemu 
w uchwale budżetowej. 

Półroczna gospodarka budżetu Gminy ustalona poprzez porównanie wielkości osiągniętych 
dochodów i zrealizowanych wydatków zamknęła się deficytem budżetu w kwocie  1 767 695,18 zł, na 
planowany deficyt budżetu w wysokości 10 127 171,75 zł. 
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Na podstawie analizy przedmiotowej informacji, dokonanej w zakresie wydatkowania 
środków publicznych, nie stwierdzono przekroczeń wykonania planu wydatków. Zobowiązania 
niewymagalne z terminem płatności przypadającym po 30 czerwca 2022  roku zgodnie  z informacją 
zawartą na stronie 6 opiniowanej informacji jak i  sprawozdaniem Rb-28S (o wydatkach)  wynoszą 
142 374,65  zł.

Niezrealizowane w wymaganym terminie należności wymagalne (zaległości) według 
sprawozdania Rb-27S ( o dochodach) wynoszą 1 886 025,19 zł i stanowią 12,03 % wykonanych 
dochodów 2022 roku. 

Zadłużenie Miasta i Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 
analizowanego okresu wynosi 3 594 388,61  zł i stanowi 11,11 % planowanych dochodów 2022 roku. 
Planowane rozchody zostały realizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 301 000,00 zł. 
Planowane roczne rozchody wynoszą 501 000,00 zł.

Na terenie Miasta i Gminy Mordy  działalność prowadzi  Miejsko Gminny Ośrodek kultury 
i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  jako instytucje kultury.    Z  przedłożonej informacji,  
wynika, że na dzień 30 czerwca 2022 roku  nie  wystąpiły  należności i zobowiązania wymagalne w 
obu instytucjach. 
                 Przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy materiał , przedstawia także informację o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  Miasta i Gminy Mordy za I półrocze 2022 roku, 
zamieszczono również informację o  realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie do WPF za I półrocze 
2022 roku. Relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych 
wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została zachowana.

                  Reasumując powyższe, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji uchwały.
 

   Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od dnia  doręczenia.                                                                          

      
                                                                                       

                                                                     Przewodnicząca Składu Orzekającego

                                                                                    Jolanta Tomaszek


		2022-09-19T11:14:27+0000
	Jolanta Tomaszek; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie




