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Uchwała Nr 3.c.l 1 42l2O21
Skład u Orzekającego Reg ional nej lzby Obrach u n kowej

w warszawie
z dnia 6 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Mszczonowa projekcie uchwały budzetowej
na 2O22 rok oraz mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w pĘekcie.

Na podstawie ań. 13 pkL 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 238 i ań. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r,, poz. 305 ze zm,) Skład Orzekający Regionatnej lzby
Obrachu nkowej w Warszawie:

Pzewodnicząca - Agnieszka Małkowska
Cżłonkowie: - Romana lgnasiak

- lwona Jagodzińska
uchwala, co następuje:

§1
Wydaje opinię pozytrywną o pzedłoźonym przez BurmistzaMszczonowa projekcie uchwały budżetowej
na2O22 rok-

§2
Wydaje opinię pozytywną o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w pĄekcie uchwały
budzetowej na2022 rok.

§3
Od niniejszej uchwały słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

UZASADNlENlE

Projekt uchwały budzetowej wraz z uzasadnieniem został p7ekazany do Regionalnej lzby
Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2021 roku zarządzeniem Nr 106/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia
15listopada 2O21 roku.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2O22 rokwrazz uzasadnieniem spełnia wymogi wynikające
z obowiązujących pzepisów prawa.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:

- dochody w wysokości 93.858.296,00 zł, w tym:
bieżące w kwocie 83.688.534,00 zł, majątkowe w kwocie 10,169.762,00 ż;

- wydatki w wysokości 110.632,436,00 zł, w tym:
bieżące w kwocie 77.657,059,48 zł, majątkowe w kwocie 32,975,376,52 zł.

Projekt uchwały budzetowej zakłada deficyt w wysokości 16.774.140,00 zł, który stanowi
17,87 o/o planowanych dochodów na 2022 rok. Deficyt powyższy zostanie pokryty pzychodami
Pochodzącymi z kredytów w kwocie 4,283.572,00 zł, pożyczki w kwocie 10.000.000,00 ż oraz
niewykorzystanych środków pienięznych na rachunku biezącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budzetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.490.568,00 ż. Zaplanowane żródła
sfinansowania deficytu budżetu są zgodne z ań.217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W pĄekcie uchwały budzetowej zaplanowano przychody w wysokości 20.142.214,0O zł oraz rozchody
w wysokości 3.368.074,00 zł,

W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwę ogólną oraz rezew celowe. Wyzej wymienione
rezerw mieszcząsię w granicach ustawowych progów.
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Projekt uchwały budzetowej określa :

- dóchody z tytułu opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na

pokryció kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- dochody i wydatki związane z realizaĄązadań z zakresu administracji ządowej i innYch zleconYch

odrębnymi ustawami,
- oocńooy i wydatki a uiązane z realizacjązadań realizowanych w drodze umów lub Porozumień międzY

jednostkami samorządu terytorialnego,
_ iochody z tytułu wydawania zezwoleń na spzedaż napojów alkoholowych orazwydatki na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania probleńów alkoholowYch oraz

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań

wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

\N załącznikach do projektu uchwały budzetowej zamieszczono dotacje podmiotowe i dotacje celowe

dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów PublicznYch.

\N załączniku do projektu uchwały budżetowej zamieszczono plan pzychodów i kosztów zakładu

budżetowego.

W projekcie uchwały budżetowej określono wydatkijednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę

78o.oŹ4,26 zł. Srodki te przeznacza się na realizaĄę pzedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdYŻ Planowane
wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących" Nadwyzka oPeracYjna wYnosi

6,031,474,52ż

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniesie 28,273,161/6 zł, co stanowi 30,12% PlanowanYch

dochodów,

Biorąc powyźsze pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji niniejszej uchwałY.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Elektronicznie podpisany pzez:

Agnieszka Małkowska; Regionalna lzba obrachunkowa W Warszawie

dnia 6 qrudnia 2021 r.
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UZASADNlENlE

Projekt uchwały budzetowej wraz z uzasadnieniem został przekazany do Regionalnej lzby
obrachunkowejw dniu 15 listopada 2021 rokuzarządzeniem Nr 106/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia
15listopada 2021 roku.

Pzedłożony projekt uchwały budzetowej na2O22 rokwraz z uzasadnieniem spełnia wymogiwynikające
z obowięujących przepisów prawa.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:

- dochody w wysokości 93.858.296,00 zł, w tym:
bieżące w kwocie 83.688,534,00 zł, majątkowe w kwocie 10,169.762,0O ż;

- wydatki w wysokości 1 10,632.436,00 zł, w tym:
bieżące w kwocie 77,657,059,48 zł, majątkowe w kwocie 32.975,376,52 ż.

Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt w wysokości 16.774,140,00 zł, który stanowi

17,87 % planowanych dochodów na 2O22 rok. Deficyt powyższy zostanie pokryty pzychodami
pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.283.572,00 zł, pożyczki w kwocie 10.000.000,00 ż oraz
niewykozystanych środków pieniężnych na rachunku biezącym budzetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.490.568,00 zł. Zaplanowane żrodła
sfinansowania deficytu budżetu są zgodne z art.217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budzetowej zaplanowano przychody w wysokości 20.142.214,0O zł oraz rozchody
w wysokości 3.368,074,00 zł.

W projekcie uchwały budzetowej utworzono rezerwę ogólną oraz rezew celowe. Wyżej wymienione
rezerwy mieszcząsię w granicach ustawowych progów.

Uchwała Nr 3.c.l 1 4212021
Skład u Orzekającego Reg ionalnej lzby Obrach u n kowej

w warszawie
z dnia 6 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o pzedłożonym pzez Burmistrza Mszczonowa projekcie uchwały budzetowej
na 2o22 rok oraz mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie.

Na podstawie ań. 13 pkt, 3, art. 19 ust. 2 i art, 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 238 i ań, 246 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o ftnansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie:

Pzewodnicząca - Agnieszka Małkowska
Członkowie: - Romana lgnasiak

- lwona Jagodzińska
uchwala, co następuje:

§1
Wydaje opinię pozyĘwną o przedłożonym pzez BurmistęaMszczonowa projekcie uchwaĘ budzetowej
na2O22rok,

§2
Wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały

budzetowej na2022rok.
§3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
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Projekt uchwały budżetowej określa :
- dochody z tytułu opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na

pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- dochody i wydatki związane z realizaĄązadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami,
- dochody i wydatki związane zrealizaĄą zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorial nego,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaz napojów alkbholowych oraz wydatki na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- dochody pochodzące z o$at i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań
wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

\N załącznikach do projektu uchwały budżetowej zamieszczono dotacje podmiotowe i dotacje celowe
dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.

\N zalączniku do projektu uchwały budzetowej zamieszczono plan przychodów i kosztów zakładu
budżetowego.

W pĘekcie uchwały budzetowej określono wydatkijednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę
780.034,26 zł. Środki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Zachowane zostały wymogi określone w art, 242 ustawy o finansach publicznych, gdyz planowane
wydatki bieżące są nizsze od planowanych dochodów bieżących, Nadwyzka operacyjna wynosi
6.031,474,52ż

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniesie 28.273.161,76 zł, co stanowi 3aJ2 % planowanych
dochodów.

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewod n icząca Skład u Orzekającego

Elektronicznie pod pisany wzez:
Agnieszka Małkowska; Regionalna lzba obrachunkowa w Warszawie
dnia 6 qrudnia 2021 r,



zędowe Pośu-iadczenie Odebrania

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odebrania

ldentyfi kator Poś,,vl adcze n ia, e P UAP-U P P72B39768

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: URąD MlEJSK| W MSZCZONOW|E
ldentyfi kator ad resata, hOty 1 qOh36
Rodzaj identyfikatora adresata: -
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Na dawca doku mentu, którego dotyczy poświadczen ie
N azwa nad awcy : R EG l ONALN 

^ 
lZB^ OB RAC H U N KOWA W WARSZAW| E

ldentyfi kator nadawcy: 90y54djsek
Rodzaj iden§fikatora nadawcy. -

Dane poświadczenia
Data doręcz enia: 2021 -12-06T1 4:56:08. 1 1

Data wytwo ęenia poświad cze nia: 2021 -1 2-06T 1 4 : 56 : 0 8. 1 1

ldentyfi kator doku mentu, Kórego dotyczy poświadczen ie: DO K1 05 321 567

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniając Ą: Żródło
Wartość informacj i uzu pełn iającej : Poświadczen ie wystawione przez platformę e PUAP

Rodzaj informacj i uzu pełn iającej : ldentyfi kator eP UAP d oku mentu
Wańośc informacji uzupełniającej: 1 0532 1 567

Rodzaj informacj i uzu pełniającej : l nformacja
Wańośó informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39' par. 1 k.p.a. pisma powiązane zpzedłożonym dokumentem
będą pzesyłane za pomocą środ kow komu n i kacji e le ktron icznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wańość informacji uzupełniającej: Zgodnie z ań 391 par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacjiz doręczania pism
za pomocą środ ków kom u n i kacj i elektron icz nej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikowac należy uzyó oprggramowania do weryfikacji podpisu
Data podpis ania: 2021 -12-06T1 3: 56: 08Z
Lista podpisanych elementów (referencji):
refere ncja l D-f2cfb8037d 1 źae4d68606003252758 :

referencja lD-871cdea060a3b67594409e1O3d23a813 : Znak%20spravly%3A%203.c.l14212021
referencja : #xades-id-a6056cc5309bd7 1fdaa7 5668e455f56
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