
UCHWALA Nr Wa.284.2017 
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 4 wneSnia 2017 roku 

w sprawie opinii o przedtotonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock inforrnacji 
o przebiegu wykonania budtetu Miasta i Gminy Serock za pierwsze 
parocze 201 7 roku 

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) 
- Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie w skladzie: 

- Boiena Zych 
- Lucyna Kusittska 
- Agata Pqczkowska 

uchwala, co nastqpuje: 

Pozytywnie z uwagq dotyczqcq niskiego stopnia realizacji zaplanowanych dochodbw 
majqtkowych opiniuje informacje o przebiegu wykonania budZetu Miasta i Gminy Serock za 
pierwsze p6trocze 201 7 roku. 

Uzasadnienie stanowi integralnq cz@C uchwaty. 

Od niniejszej uchwaly sluiy odwhnie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaty. 

Uzasadnienie 

W dniu 31 sierpnia 2017 r., przy zarzqdzeniu Nr 126/6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock z dnia 28 sierpnia 2017. r., do Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie wplynqh informacja o przebiegu wykonania budtetu Miasta i Gminy Serock za 
pierwsze p6trocze 2017 roku. 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie stwierdzil, co 
nastqpuje: 

1. Uchwalony przez Rade Miasta i Gminy Serock na 2017 rok, po uwzglqdnieniu zmian 
dokonanych w pierwszym p6troczu 2017 roku, przewidywal plan dochoddw 
w wysoko9ci 69.402.189,33 zl. Dochody budtetu Miasta i Gminy zrealizowano 
w kwocie 35.864-500.35 z+, co stanowi 51,68% planu, przy czym dochody majqtkowe 
zaplanowane w kwocie 5.613.824,79 z l  wykonano na poziomie 159.354,61 zl, co 
stanowi 2,8436 planu, tj. znacznie ponitej wskafnika uptywu czasu. 



Z opiniowanej informacji wynika, iz w ocenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock realizacja 
zaplanowanych dochod6w majqtkowych bqdzie nastepowac w drugim p&roczu br. 
w zwiqzku z harrnonogramem realizacji zadah inwestycyjnych i ptatnobciami Srodk6w. 

2. Wg danych zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb-Z Miasta i Gminy Serock, stan 
zobowiqzan wg tytulow dluinych na koniec piewszego p6trocza br. wynibsl 
12.033.41 3,11 zl. 
Powytszq kwote stanowiq kredyty i po2yczki dlugoterminowe. 

3. Uchwalony przez Radq Miasta i Gminy budiet lqcznie z dokonanyrni w pierwszym 
p&roczu 2017 roku zmianami przewidywat plan wydatk6w w wysokobci 
75.920.179,32 zl. 
Wydatki og&em zrealizowano w kwocie 34.292.747,09 zl, co stanowi 45,17% planu, 
z tego: 
a) wydatki bieiqce zrealizowane zostaty na poziomie 50,76% planu po zmianach 
b) wydatki majqtkowe zrealizowane zostaty na poziomie 27,88% planu po zmianach. 

Z opiniowanej informacji wynika, t e  zaplanowane zadania inwestycyjne bqdq realizowane 
w drugim p6troczu br. 

4. Wynik budFetu za pierwsze p6lrocze 2017 roku stanowi nadwytke w kwocie 
1.571.753,26 21. Uchwalony budZet po zmianach wg stanu na dzieh 30 czerwca 
201 7 r. przewidywal deficyt w kwocie 6.517.989,99 zt. 

5. Wg danych zaprezentowanych w informacji opisowej i w sprawozdaniu Rb-28s nie 
slwierdzono przekroczenia planu wydatk6w budietowych na koniec okresu 
sprawozdawczego. 

6. tqcznie z informacjq o przebiegu wykonania budtetu Gminy za I p&rocze 2017 r. 
przedbtono informacje o wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku oraz Samodzielnego Publicznego Zakhdu Opieki Zdrowotnej w Serocku. 

Przedlo2ono rbwniet informacjq o ksztattowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy, w tym o realizacji przedsiqwziqC, o ktbrych mowa w art. 228 ust. 3 cyt. ustawy 
o finansach publicznych. 

W tym stanie rzeczy, Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie zwraca uwagq na niski poziom realizacji planowanych dochodbw majqtkowych. 

Opiniowany dokument spelnia wymagane prawem kryteria i jest dobryrn frbdtem 
inforrnacji o przebiegu wykonania budietu za pierwsze. pdrocze br. 


