
UCHWAŁA Nr Wa.139.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2020 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock
sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Oz.U. z 2019 r., poz.
2137 t.j.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca:
Członkowie:

Bożena Zych
Agata Pączkowska
Karolina Aszkiełowicz

uchwala, co następuje:

§1

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za
2019 rok.

§2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
wraz z zarządzeniem Nr 32/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25 marca
2020 r., wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2019
rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał
analizy i oceny ww. dokumentu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustalił:

Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock zostały wykonane na poziomie 98,43% planu
(plan 87.420.561,81 zł, wykonanie 86.046.516,11 zł), z tego dochody majątkowe
zrealizowano na poziomie 57,92% planu, a dochody bieżące 100,35% planu po
zmianach.

Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 93,14% (plan 97.865.343,43
zł, wykonanie 91.154.287.44 zł), przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na
poziomie 83,24% planu, a wydatki bieżące 95,64% planu po zmianach.



Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 5.107.771,33 zł, podczas gdy
planowany był deficyt w wysokości 10.444.781,62 zł.

Na koniec 2019 roku zobowiązania dłużne Miasta i Gminy Serock wynio~ły
25.118.850,66 zł, przy czym Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymI.

Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi ni~ przekroczył. limitu
wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Oz.U. z 2019 r., poz. 869 z późno zm.).

Na koniec 2019 r. Miasto i Gmina posiadała wysoki stan należności wymagalnych -
3.989.226,48 zł.

W świetle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych
zaprezentowanych w sprawozdaniu budżetowym Rb 28S wg stanu na koniec 2019
roku wykonane wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie
przekraczają wielkości planowanych.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano dochody w kwocie
733.409,46 zł, zaś wykonane wydatki na działania związane przeciwdziałaniem
alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii wyniosły 516.957,02 zł (suma w rozdziałach
85153 i 85154).

Skład Orzekający zauważa zatem, że w myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń winny
być wykorzystywane na realizację:
- gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
- zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych
programów przeciwdziałania narkomanii
- i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Przedłożone sprawozdanie zawiera informacje o wysokości zrealizowanych w danym
roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa wart. 6r ust. 2-2c ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Oz.U. 2019 r., poz. 2010 z późno zm.).

Opiniowane sprawozdanie spełnia wymogi wynikające z obowiązujących
przepisów prawa i jest dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy
Serock za 2019 rok.
Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny
sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Natomiast ocena
działań Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności
i celowości przy wykonywaniu budżetu, należy do organu stanowiącego Miasta iGminy
Serock.

Wraz z ww. sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia
Miasta i Gminy Serock na dzień 31 grudnia 2019 r.
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