
UCHWALA Nr Wa.315.2018 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 12 wrzeSnia 2018 roku 

w sprawie opinii o przedlozonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock inforrnacji 
o przebiegu wykonania budietu Miasta i Gminy Serock za pierwsze 
polrocze 2018 roku 

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

Przewodniczqca 

b 
Czlonkowie 

- Boiena Zych 
- Lucyna Kusinska 
- Agata Pqczkowska 

uchwala, co nastepuje: 

Pozytywnie - z uwagami dotyczqcymi niskiego stopnia realizacji zaplanowanych 
dochodow rnajqtkowych i wydatkow rnajqtkowych - opiniuje informacje o przebiegu 
wykonania budzetu Miasta i Grniny Serock za pierwsze pblrocze 2018 roku. 

Uzasadnienie stanowi integralnq czgsC uchwaly. 

Od niniejszej uchwaly sluzy odwdanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie w terrninie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 

Uzasadnienie 

W dniu 30 sierpnia 2018 r., przy zarzqdzeniu Nr 145lB12018 Burrnistrza Miasta 
i Gminy Serock z dnia 27 sierpnia 2018 r., do Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie wplynga informacja o przebiegu wykonania budzetu Miasta i Grniny Serock 
za pienvsze pblrocze 201 8 roku. 

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

1. Uchwalony przez Rade Miasta i Grniny Serock na 2018 rok, po uwzglednieniu zrnian 
dokonanych w pienvszym pblroczu 2018 roku, przewidywal plan dochod6w 
w wysokosci 72.721.776,07 zl. Dochody budzetu Miasta i Gminy zrealizowano 
w kwocie 38.612.990,13 zl, co stanowi 53,10% planu. przy czym dochody rnajqtkowe 



zaplanowane w kwocie 3.808.982,18 zt wykonano na poziomie 903.512,13 zt, co stanowi 
23,72% planu. \ 
Z opiniowanej informacji wynika, iz w ocenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock realizacja 
zaplanowanych dochodow majqtkowych bgdzie nastgpowac w drugim pdroczu br. 
w zwiqzku z hamonogramem realizacji zadali inwestycyjnych i platnosciami Srodkow. 

2. Wg danych zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb-Z Miasta i Gminy Serock, stan 
zobowiqzan wg tytulow diuznych na koniec pierwszego p6irocza br. wyni6sl 
14.737.669,26 zl. 
Powytszq kwotg stanowiq kredyty i poiyczki dlugoterrninowe. 

3. Uchwalony przez Radg Miasta i Grniny budzet iqcznie z dokonanyrni w pierwszyrn 
p6iroczu 2018 roku zrnianarni przewidywal plan wydatk6w w wysokoSci 
78.275.464,75 zl. 
Wydatki ogdem zrealizowano w kwocie 32.854.064,43 zl, co stanowi 41,97% planu, 
z tego: 
a) wydatki bieiqce zrealizowane zostaly na poziornie 48,85% planu po zmianach 
b) wydatki rnajqtkowe zrealizowane zostaly na poziomie 18,44% planu po zmianach. "- 

Z opiniowanej informacji wynika, ze zaplanowane zadania inwestycyjne bqdq 
realizowane w drugirn p6iroczu br. 

4. Wynik budzetu za pienvsze p6irocze 2018 roku stanowi nadwytkg w kwocie 
5.758.925,70 zt. Uchwalony budzet po zmianach wg stanu na dzien 30 czerwca 
2018 r,  przewidywal deficyt w kwocie 5.553.688,68 zl. 

5. Zaplanowane na 2018 rok rozchody budzetu 5.189.777,88 zl wykonano w kwocie 
345.751,44 zl, co stanowi 6,66% planu rocznego, w tym splatg dlugu zaplanowano w 
wysokosci 3.189.777,88 zl, z czego zrealizowano 345.751,44 zl. 

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

7. tqcznie z informacjq o przebiegu wykonania budtetu Gminy za I pdrocze 2018 r. - 
przedlozono informacjg o wykonaniu planu finansowego Centrurn Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku oraz Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Serocku. 

Przedloiono rowniez inforrnacjg o ksztattowaniu sig Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Grniny, w tyrn o realizacji przedsigwzigc, o ktorych rnowa w art. 226 ust. 3 cyt. ustawy 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r , poz. 2077 z p6zn. zrn.). 

W tyrn stanie rzeczy, Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej 
w Warszawie zwraca uwagg na niski poziorn realizacji planowanych dochod6w 
rnajqtkowych i wydatkow rnajqtkowych. 

Opiniowany dokurnent spelnia wyrnagane prawem kryteria i jest dobrym zrbdlem 
inforrnacji o przebiegu wykonania budtetu za pierwsze parocze br. 


