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Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 'usl 2'ustawy zdola.7 ~ika 1992, r. 0 reglonalnych izbach
obrachunkowych (ij. Oz. U. Z 2001r; Nr 55. poz. 577 z p6tn. zm.) SIdadOrzekajElCY Reglonalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zesp6I w Clechanowie:
Przewodnl~y:

Czlonkowle:

• mgr Krzyaztof POLENS
• mgr Renata SOKOLNICKA
• mgr Jan RUDOWSKI

uchwala co nast,pu)e:
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§1

11IlQ!J przez Bunnistrza MJatta Nowy Dw6r Mazowleckl
'".:~Ia budietu zaltlerwsze p6frocze 2011r.
,

acja braku przekazanla na rachunekblnkowy

• 7 • • •.
•
. . . . . . . .

co naJmnieJ 75 % planowanych .rodk6w na f~nde4tJ ."_lOejllnych~
:~~i}'iii#J~~

§2

Uchwala zostala pod~ta jednogtoSnie i wchodzi wtycie z dniem pod~ia.

13
Cd niniejszej uchwaly stuty odwotanie do Kolegium Regionatnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od dnla do~enia.
UZASADNIENIE
Sklad OrzekajllCY przyjlll ~pujlJCC kryteria, kt6re staDowill podstaw~ wydania opinii pozytywnej w zakresie
przedlotonej infonnacji oprzebiegu wykonania budtetU za pierwsze pOIrocze:
-

zaehowanie rownowagi budt.etowej (dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w i rozch0d6w), w tym
niezaistnienie:
a) przekroczeniaplanowanych wydatk6w,
_
b) niell zssadnionych macmych rozbiemo~ci pomi~dzy wykonaniem wydatk6w a wykonaniem doch0d6w
(przych0d6w),
c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochod6w lub zbyt dutego przekroczenia tego planu.
d) wytszego zaaDgamwania n11; plan,

-

brak nieprawidlowoki fonnalnych i prawnych , W;tym: '. .
a) niezachowania relacji z art. 169 i .170 ustawyz dnia 30 czetWea200Sr.o finansa<:h publicmych w zw. z
art. 85 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. PtzePlsy wprowacbij~ ustaw~ 0 finansach publicmych,
b) niezgodno§ei rachunkowej.kwot wykazanycb.~, sprawozdaniach po stronie planu i wykonania,
c) niezgodno~i pianu wskaz.anego wsprawozd8itiach z udtwa14 budtetoWl} ijej zmianami,
d) przekroc:zenia upowatnienia dozacUtgania zobowi/lZlU'l.
e) niezgodnoki danych dotyCZllCych subwencji na 2011 rok wedlUgstanU na dziet\ 30 czerwca 2011r.
pom~ wykazem Ministerstwa FinansOw asprawozdanieQl zdochod6w budt.etowyeh,
t) flltllCego nieprzestrt.egani klasyfikaeji bw:U:etOwej' okre4tonej RoJPOl?JIdzeniem MiniSIra FinansOw z
dnia 2 marca201Or. w sprawie szczeg6lowejklll$yfikacji dQChod6w, Wydatk6w, przychod6w i
rozchod6w 0I'lIZ SrodkOw poc~ch ze'tr04ef zagraniczDyeh,
g) nieterminowego j:lrzekazywania uchwal do RIO.

Wwyniku analizyinformacji 0 przebiegu wykonaniabudtetu za pierwszep6lrocze oraz sprawozdan
statystycznych i analizy budtetu na 2011 r. stwierdzono, :te:
1) Uchwalony przez ~ budZet, po uwzgl~dnieniu zmian w cilJgU roku przewidywal
realizacj~ doch0d6w w wysokosci 116.843.387,98 d. Dochody Miasta zrealizowanow
kwocie 51.271.665,79 zl, CO stanowi 43,88 % planu, w tym:
a) dochody bietltce zrealizowane zostaly w 48,36 %,
b) dochody majEltkowe zrealizowane zostaly w 24,87 %.
2) lachowane Sll ustawowe ograniczema zaci~a zobowi~ gdyz IftCma kwota
obci~ 0 kt6rych mowaw art. 169 ust. I ustawy z &Ua 30czerwca 2005r. 0 finansach
publicznych nie pr.zekracZ4'1'5c)"
~ych na dany rok budZetowy dochod6w i wynosi
4,70~, .
'

,I

3) LElCzna kwota dhlgu na koniec roku blJ~me prZekr8eZa 6O%prognozowanego
;i;i[,?,fi' ,""",.
wykonania dochod6w.
4) LftCzn& kwota d1ugu w trakcie roku budZetowego na koni~ n. kwartalu nie przekracza
60% planowanych w danym roku budZetowyrn dochod6w,co wynika ze sprawozdania
Rb-Z i Rb-NDS.
5) Uchwalony przez Rad~ budZet, po uW2gl¢meniu zmian w ci~gu roku przewidywal
realizacj~ wydatk6w w wysokosci 148.325.387,98 zI.Wydatki og61em zrealizowano w
kwocie 67.654.468,63 zI, co stanowi 45,61 % planu, z tego:
a) wydatki bie~e zrealizowane zostaly w 47,36 %, :
b) wydatki maj~tkowe zrealizowane zostaly w 42,72 %.
6) W sprawozdaniach nie stwierdzono paekroczenia wydatk6w budZetowych na koniec
ok:resu sprawozdawczego.
7) Plan dochod6w i wydatk6w ustalony uchwafami budZetowymi jest zgodny z planem
wykazanym w przedlozonych sprawozdaniach.
8) SprawozdawczoSC budZetowa zostala opracowana zgodnie z obowi~jftCymi w tym
zakresie przepisami i zlozona w terminie.

9) Infonnacja 0 przebiegu wykonania budtetu za I pOIrocze hr. zostala opracowana zgodnie
z zakresem i form~ okre§lon~ przez>~~ Miejsq w uchwale Nr Ll459/10 z dnia
02 lipca 201 Or.
.
infonnacj~ 0 pnebiegu wykonania budZetu za pierwsze p6b'0cze przekazana
zostala:
- infonnacja 0 ksztaltowaniusi~ Wielo!~ej PrognozyFi,nansowej Miasta Nowy Dw6r
Mazowiecki, w tym 0 przebiegu realizacji przedsi~wzi¢;
informacja 0 przebiegu wykonania ~lanu finansowego Nowodworskiego OHodka
Kultury uwzgl~aj~ mi¢zy innym1 stan naletnosci w wysokoSci 200 zl oraz stan
zobowi~ w kwocie 15.437,04 zl. ZobowiflZ8lrla wymagalne nie wy~uj~
Informacja 0 przebiegu wykonania plimu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicmej
w Nowym Dworze Mazowieckimuwzgl¢niajl}Ca mi¢zy innymi stan nalemoSci w
wysokoSci 4.490,99 zl omz stan zobowil}Z81\ w kwocie 24.087,78 :d. Zobowi~a
wymagalne nie wyst~puj~.

10) Wraz z

Ze sprawozdania Rb-28S 0 wydatkach ~ ze w dziale 801, rozdzial 80110, paragraf
4440 wykonanie wydatk6w z tytulu odpisu na zakladowy fundusz §wiadczen socjalnych
nastJpilo ponizej 75 % planowanej kwoty, co moze bye sprzeezne z art. 6 ustawy z dnia
4 marca 1994r. 0 zaldadowym funduszu swiadczen socjalnych (Oz. U. z 1996r. Nr 70,
paz. 335, z p6in. zmian.).

Biol'1!c powy:l:sze ~'llw_"'d~IlCY postanowD Jak w sentencji.
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Przewodnicz~cy

Skmdu Orzekaj2lcego
GZl.ONEK KVLIHHUM
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Otrzymuj~:

1) Burmistrz Miasta Nowy Dw6r Mazowiecki
2) ala

Do wiadomo~i:
PrzewodnicZ4CY Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

