
UCHWALA Nr Wa.144.2018 
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 11 kwietnia 2018 roku 

w sprawie opinii o przedloionym przez Burmistma Miasta i Gmlny Serock 
sprawozdaniu z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 2017 rok 

Na oodstawie art.13   kt 5 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawv z dnia 
7 paidziernika 1992 r. o regionalnych izbach bbrach~nkow~ch (Dz.U. z 2016 r., poz. 
561) - Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodniczqca: 
Czlonkowie: 

Boiena Zych 
Lucyna Kusinska 
Agata Pqczkowska 

uchwala, co nastgpuje: 

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budtetu Miasta i Gminy Serock za 
2017 rok. 

Uzasadnienie stanowi integralnq czeSC uchwaly. 

Od niniejszej uchwaly slu2y odwotanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 

Uzasadnienie 

W dniu 29 marca 2018 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, 
wraz z zarzqdzeniem Nr 411B12018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 26 marca 
2018 r., wplyndo sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta i Gminy Serock za 2017 
rok. 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie dokonat 
analizy i oceny ww. dokumentu w zakresie zgodnoSci z obowiqzujqcym prawern. 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie ustalil: 

Dochody budtetu Miasta i Gminy Serock zostaly wykonane na poziomie 101,03% 
planu (plan 72.096.982,34 zl, wykonanie 72.837.246,39 zl), z tego dochody majqtkowe 
zrealizowano na poziomie 91,90% planu, a dochody bietqce 101,60% planu po 
zmianach. 

Stopien realizacji planowanych wydatk6w budietu wynosi 97,30% (plan 76.251.517.05 
zl, wykonanie 74.194.795,85 zl), przy czym wydatki majqtkowe zostaly zrealizowane na 
poziomie 96,67% planu, a wydatki biezqce 97,48% planu po zmianach. 



Wynik budietu zamknqt sig deficytem w kwocie 1.357.549,46 zl, podczas gdy 
planowany byl deficyt w wysokosci 4.154.534,71 zl. 

Na koniec 2017 roku zobowiqzania dluZne Miasta i Gminy Serock wyniosly 
15.083.420,70 zl, przy czym Grnina nie byla obciqtona zobowiqzaniarni wymagalnyrni. 

Wskainik splaty dlugu wraz z kosztami jego obslugi nie przekroczyl limitu 
wynikajqcego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 

Na dzieli 31.12.2017 r. Miasto i Gmina posiadala naletnoSci wymagalne na 
kwotg 3.719.801,48 zl. 

W swietle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych 
zaprezentowanych w sprawozdaniu budtetowyrn Rb 28s wg stanu na koniec 2017 
roku wykonane wydatki w poszczeg6lnych podzialkach klasyfikacji budtetowej nie 
przekraczajq wielkosci planowanych. 

Opiniowane sprawozdanie spetnia wymogi wypikajqce z obowiqzujqcych .. 
przepisdw prawa i jest dobrym ir6dlem informacji o wykonaniu budtetu Miasta i Gminy 
Serock za 2017 rok. 
Wskazac przy tym nalety, t e  wydajqc opinie Sklad Orzekajqcy dokonal oceny 
sprawozdania pod wzgledem kryterium jego zgodnoSci z prawern. Natomiast ocena 
dziahh Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budtetu oraz gospodarnokci 
i celowoSci przy wykonywaniu budtetu, naleiy do organu stanowiqcego Miasta i Gminy 
Serock. 

Wraz z ww. sprawozdaniem zostala przedtozona informacja o stanie mienia 
Miasta i Gminy Serock na dzieh 31 grudnia 2017 r. 


