
Uchwała Nr 1/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach 

 z dnia 29 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy  

za 2021 rok 

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 270  ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Dariusz Kołtuniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

2. Anna Stańska – członek, 

3. Grzegorz Radzikowski - członek, 

uchwala co następuje: 

§ 1 

 

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta i Gminy Mordy za  

2021 rok i występuje do Rady Miejskiej w Mordach z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok. 

 

§ 2 

 

UZASADNIENIE 

 

Po rozpatrzeniu: -  sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z wykonania 

budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania planów 

finansowych gminnych instytucji kultury; - informacji o stanie mienia komunalnego Miasta  

i Gminy Mordy; - sprawozdania finansowego za 2021 r., - informacji o wykonaniu planu 

finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID - 19, po zapoznaniu się z uchwałą Nr 3.e./333/2022 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r.  

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r., oraz po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień organu 

wykonawczego Miasta i Gminy Mordy, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi 

Miasta i  Gminy Mordy absolutorium za 2021 rok. 

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, 2 głosami za, przy braku głosach przeciwnych 

i 1 głosie wstrzymującym się.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                              

                                                                                                

      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 /-/ Dariusz Kołtuniak 

 



Załącznik do uchwały Nr 1/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

 

OPINIA 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach 

o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok 
 

 

        Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mordach na posiedzeniu w dniu 29 czerwca                  

2022 r. rozpatrzyła przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy sprawozdanie                       

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, plany finansowe jednostek za 2021 rok, oraz 

informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone 

są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu, rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 

2021 r. oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień  organu – Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,                      

a następnie stwierdziła co następuje: 

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 

przewidywał realizację dochodów w kwocie 32.597.661,11 zł. Dochody wykonano              

w kwocie 32.731.053,92 zł, co stanowiło 100,41 % planu. 

2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych 

w ciągu roku przewidywał kwotę 29.864.503,19 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 

28.383.288,86 zł, co stanowi 95,04 % ogółu planu. 

3. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 3.862.075,24 zł, co stanowiło 12,93 % 

ogółu planu wydatków budżetu. Wydatkowano kwotę 3.791.196,93 zł, co stanowi  

98,16 %  planowanych wydatków. 

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 26.002.427,95 zł, zrealizowano 

wydatki w kwocie 24.592.091,93 zł, co stanowi  94,58 %  planu.   

5. Budżet Miasta i  Gminy za 2021 rok zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 

4.347.765,06 zł. 

6. Miasto i Gmina Mordy w 2021 roku spłaciła raty zaciągniętych pożyczek i kredytów 

długoterminowych w kwocie 500,000 zł, na plan 500,000 zł.  

7. Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 3.895.388,61 zł, z terminem spłaty  

w latach od 2021 roku  do 2034 roku. 



8. Miasto i Gmina na dzień 31 grudnia 2021 r.  nie  posiadało wymagalnych zobowiązań 

z tytułu dostaw towarów i usług, nie posiadało zobowiązań wymagalnych z tytułu 

ubezpieczeń społecznych i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, a także wynikających  

z orzeczeń sądu oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.  

9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok wyniosły 1.240.833,11 zł. 

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień z podatków za 2021 rok 

wyniosły 24.998,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 1.265.831,11 zł, tj. 3,87 % 

zrealizowanych dochodów ogółem oraz 4,68 % zrealizowanych dochodów bieżących. 

10. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, 

kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu 

środkami publicznymi. 

 

Mając na uwadze powyższe, przy braku uchybień w rozpatrywanych dokumentach, 

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje realizację budżetu Miasta i Gminy Mordy za  

2021 rok i składa wniosek do Rady Miejskiej w Mordach o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

 /-/ Dariusz Kołtuniak 


