
UCHWAU Nr Wa.127.2016 
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 14 kwietnia 2016 roku 

w sprawie opinii o przedfozonym przez Burmistrza Miasta i Grniny Serock 
sprawozdaniu z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock za 2015 
ro k 

Na podstawie art.13 pkt 5 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) - Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie: 

Przewodniczqca: 
Czlonkowie: 

uchwala, co nastqpuje: 

Boiena Zych 
Lucyna Kusinska 
Botenna Piotrowska 

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock za 
2015 rok. 
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Uzasadnienie stanowi integralnq czeSC uchwa+y. 

Od niniejszej uchwaty shzy  odwdanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 

Uzasadnienie 

W dniu 31 marca 2016 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, 
wraz z zarzqdzeniem Nr 35/8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 marca 
2016 r., wplyndo sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 2015 
rok. 

Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie dokonal 
analizy i oceny ww. dokumentu w zakresie zgodnosci z obowiqzujqcym prawem. 

Skfad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie ustalil: 

Dochody budzetu Miasta i Gminy Serock zostaty wykonane na poziomie 100,25% 
planu, z tego dochody majqtkowe zrealizowano na poziomie 90,21% planu, a dochody 
biezqce 101,31 O/O planu po zmianach. 

Stopieh realizacji planowanych wydatkow budzetu wynosi 95,89%, przy czym wydatki 
majqtkowe zostaty zrealizowane na poziomie 94,22% planu, a wydatki biezqce 96,38% 
planu po zmianach. 



Wynik bud2etu zamknql siq nadwyzkq w kwocie 575.942,84 zt, podczas gdy 
planowany byl deficyt w wysokoSci 1.881.998,lO zi. 

Na koniec 2015 roku zobowiqzania dkrtne Miasta i Gminy Serock wyniosly 
13.558.01 1,68 zl, przy czym Gmina nie byta obciqtona zobowiqzaniami wymagalnymi. 
Lqczna kwota sptat rat kredytbw i potyczek, o Mbrych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 
zm.) oraz art. 90, wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od kredytow i potyczek, 
o ktorych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, wykupow papierow wartosciowych 
emitowanych na cele okreslone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z naleznymi 
odsetkami i dyskontem od papierow wartosciowych emitowanych na cele okreSlone 
w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz sptat kwot wynikajqcych z udzielonych porqczefi oraz 
gwarancji stanowika 5,88% wykonanych dochodow budtetu Miasta i Gminy Serock 
ogMm. Dopuszczalny limit okreslony art. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych nie 
zostat przekroczony. 

W swietle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych 
zaprezentowanych w sprawozdaniu budzetowym Rb 28s wg stanu na koniec 2015 
roku wykonane wydatki w poszczeg~lnych podziatkach klasyfikacji budtetowej nie 
przekraczajq wielkoSci planowanych. 

Opiniowane sprawozdanie spelnia wymogi wynikajqce z obowiqzujqcych 
przepisow prawa i jest dobrym irodtem informacji o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy 
Serock za 201 5 rok. 
WskazaC przy tym nalezy, ze wydajqc opiniq Sktad Orzekajqcy dokonat oceny 
sprawozdania pod wzglqdem kryterium jego zgodnohci z prawem. Natomiast ocena 
dziaian Burmistrza w zakresie stoma realizacji budtetu oraz gospodarnoSci 
i celowoSci przy wykonywaniu budzetu, nalety do organu stanowiqcego Miasta i Gminy 
Serock. 

Wraz z ww. sprawozdaniem zostaia przedtozona informacja o stanie mienia 
Miasta i Gminy Serock na dzien 31 grudnia 2015 r.  


