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Dokument elektron iczny

Dane nadawcy

Koszykowa 6a
Województwo:
Powiat:
NlP:5261
Email: i rio.gov.pl

Opinia

Znak sprawy : 3,h.l 13812021

Dotyczy: Zarządzenie nr 10T l21 Burmistrz Mszczonowa z dnia 15,11 ,2021

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Warszawa 2021-12-06

Dane adresata

Pl. Piłsudskiego 6a
Województwo: mazowieckie

Powiat: Żyrardowski
NlP:8381751545

Email: urzad.miejski@mszczonow.pl
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Uchwała Nr 3.h./1 38/2021
Skład u Orzekającego Reg ional nej lzby Obrach u nkowej

w warszawie
z dnia 6 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o przedłożonym pzez BurmistrzaMszczonowa projekcie uchwaĘ w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów,

Na podstawie ań. 13 pkt 12, art.19 ust. 2 i ań. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r, o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz_ tJ. z 2019 r,, poz, 2137) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust, 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r,, poz, 305 ze zm.) Skład Orzekający

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca - Agnieszka Małkowska
Członkowie: - Romana lgnasiak

- lwona Jagodzińska

uchwala, co następuje:

§1
Wydaje opinię pozytywną o przedłoźonym przez Burmistrza Mszczonowa projekcie uchwały w sprawie
Wieloletn iej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§2
od niniejszej uchwaĘ służy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

UZASADNlENlE

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został przekazany do Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego w dniu 15 listopada 2021 roku
zarządzeniem Nr 107/21 Burmistza Mszczonowa z dnia 15listopada 2021 roku.

projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) spełnia wymogi określone w art,226 ustawy z27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.).

Okres sporządzenia projektu WPF obejmujelala2022-2034,tl. spełnia wymogi ań.227 u.f ,p.

projekt uchwały WPF zawiera upoważnienia sformułowane na podstawie ań.228 i 232 ust. 2 ustawy o

finansach publicznych.

Występuje wymagana ań, 229 u.f.p. zgodność wańości wykazanych w projekcie WPF i w Projekcie
uchwały budzetowej na 2022 rok,

Zachowane zostały wymogi określone w ań. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane

wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów biezących.

Zgodnie z projektem \NPF zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniesie 28,273.161 ,76 A, co stanowi

30,12 % planowanych dochodów,

począwszy od 2o22 roku, jak i w latach następnych objętych pĄektem WPF spełnione są relacje w
zakresie indywidualnego wskaźnikazadłużenia liczonego zgodnie zart,243 u.f ,p.

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały,

Przewod nicząca Składu Orzekającego

Elektronicznie podpisany pżez:
Agnieszka Małkowska; Regionalna lzba obrachunkowa w Warszawie

dnia 6 grudnia 2021 r.



Uchwała Nr 3.h.l1 38/2021
Skład u Orzekającego Reg ional nej lzby Obrach u n kowej

w warszawie
z dnia 6 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o pzedłozonym przez BurmistzaMszczonowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

Na podstawie ań. 13 pkt 12, ań.19 ust, 2 i ań, 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r, o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2aO9r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r,, poz. 305 ze zm) Skład Orzekający
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca - Agnieszka Małkowska
Członkowie: - Romana lgnasiak

- lwona Jagodzińska

uchwala, co następuje:

§1
Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym pzez Burmistrza Mszczonowa projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§2
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej tzby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UZASADNlENlE

PĄekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został pzekazany do Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego w dniu 15 listopada 2021 roku
zaządzeniem Nr 107121 Burmistrza Mszczonowa z dnia 15 listopada 2021 roku,

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) spełnia wymogi określone w ar:r 226 ustawy z27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p,).

Okres sporządzenia projektu WPF obejmu je lata 2022-20g4, tJ, spełnia wymogi ań,227 u,t.p,

Projekt uchwały WPF zawiera upoważnienia sformułowane na podstawie arl. 228 i 232 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych,

Występuje wymagana art. 229 u.f.p. zgodność wańości wykazanych w pĄekcie WPF i w projekcie
uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyz planowane
wydatki biezące są nizsze od planowanych dochodów biezących,

Zgodnie z projektem WPF zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniesie 28.273,161,76 ż, co stanowi
30,12 oń planowanych dochodów.

Począwszy od 2O22 roku, jak i w latach następnych objętych projektem WPF spełnione są relacje w
zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia liczonego zgodnie z art. 243 u.f .p.

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

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Małkowska; Regionalna lzba obrachunkowa w Warszawie
dnia 6 qrudnia 202,1 r.



,zędowe Poświadczenie Odebrania

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odebrania

l de ntyfi kator Poświadczen ia: e P UAP -U P P7 28397 63

Ad resat dokumentu, którego dotyczy poświadcze n ie
Nazwa adresata dokumentu: URąD M|EJSK| W MSZCZONOWE
ldentyfikator adresata: hOty1 q0h36
Rodzaj identyfikatora adresata: -

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: REGIONALNA |ZBA OBRACHUNKOWA WWARSZAWE
ldentyfikator nadawcy: 90y54djsek
Rodzaj identyfikatora nadawcy: -

hĘs: / / zyrarmszczgmwv 1,wrotunazow sza.pU ezd/tlpo.pl
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Dane poświadczenia
Data doręcz enia: 2021 -12-06T1 4:56:07. 1 98
Data wytwo rzenia poświ ad cze nia: 2021 - 1 2-06T 1 4 : 56 : 0 7. 1 98
l dentyfi kator doku mentu, którego dotyczy poświadczen ie: DOK1 0532 1 563

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Zródło
Wańośó informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione pzez platformę ePUAP

Rodzaj i nformacj i uzu pełn iającej : l dentyfi kator eP UAP doku mentu
Wańośc informacji uzupełniającej: 1 05321 563

Rodzaj informacj i uzu pełniającej : l nfo rmacja
Wartośc informacjiuzupełniającej:Zgodnie zart39'par. 1 k.p.a. pisma powiązane zprzedłożonym dokumentem
będą pzesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wańośc informacji uzupełniającej: Zgodnie z ań 39l par. 1d k.p.a. istnieje możliwośó rezygnacji z doręczania pism
za pomocą środ ków kom u n i kacji elektron icz nej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy uzyć oprggramowania do weryfikacji podpisu
Data pod p is ania: 2021 -12-a6T 1 3:56:07 Z
Lista podpisanych elementow {referencji):
referencja l D-33b3bdd 7d3 1 d 1 f4a9 028ea431 4cd 5bf5 :

referencja lD-dd5055f3e337672c99f5b89d7l ecd91 b : Znak%Z}sprawyoń3Ao/o213.h.l13812021
refe re ncja : #xad es-i d - 8238t34 1 a3ff3 5 c1 4e3 85 9 5b39t24 d4 1

I zI 2021-12-06,15:35


