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Uchwała Nr

3.|.l

1

O8l2O22

Skład u Orzekającego Regional nej lzby Obrach un kowej
w warszawie

z dnia 17

sĘcznia 2022 roku

w sprawie opinii o możliwościsfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej
Gminy Mszczonów na 2022 rok.
Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ofinansach publicznych (Dz. U. z 2019

r.

poz.305zpoźn.zm,)wzwiązkuzart. 13pl<t10,ań. 19ust.2iań,20ustawyzdnia7października
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz, 2137 z późn. zm.) Skład
OrzekĄący Reg ionalnej lzby Obrach

Przewodnicząca
Członkowie:

u n

kowej w Warszawie

:

Agnieszka Małkowska

-

- Romana lgnasiak

- lwona Jagodzińska

uchwala, co następuje:

l

Wydaje opinię pozytywną

o

§1

mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego

w

Uchwale

Budzetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok.

§2
Od niniejszej uchwały służyodwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UZASADNlENlE
W dniu 28 grudnia 2O21 roku do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu
elektronicznego wpłynęłaUchwała Budżetowa Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXX|)0350/21 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Z

analizy wyżĄ wskazanej uchwały wynika,

iż planowany na

22,77 4.1 40,00 zł sfi nansowany zostan ie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.283.572,00

L

2022 rok deficyt

w

ż,

kwocie

- pożyczki w kwocie 10,000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pienięznych na rachunku biezącym budzetu, wynikającychzrozliczenia
dochodów i wydatkow nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymiw odrębnych ustawach w kwocie 5.490.568,00 zł,
Zaplanowane żrodła sfinansowania deficytu budżetu zgodne sąz ar7.217 ust,2 ustawy o finansach
publicznych,

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Małkowska; Regionalna lzba obrachunkowa
dnia17 stvcznia2022r,

W

Warszawie

,zędowe Poświadczenie Odebrania

https: / l zy r armszc zgmw v l .wrotam azow sz a.pU ezd/ upo,pl

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odebrania
ldentyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP751 02593
Ad resat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MlEJSKI W MSZCZONOWE
ldentyfikator adresata: hOty 1 qOh36
Rodzaj identyfikatora adresata:

-

7,\ Z(;OD\OŚĆ

LD{)l\| \If:-\'[!:\1
\l
tsl-§K t tŁ(}\l{-Z\\
Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: REG| ONALNA |ZBA OBRACH U N KOWA W WARSZAW E
ldentyfi kator nadawcy: 90y54djsek
Rodzaj identyfikatora nadawcy: Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2022-01 -17T 11:51 :00.,1 67
Data wyfuo zen ia poświadczen ia : 2022-01 -17T 11 :51 00.'1 67
ldentyfi kator doku mentu, Ko rego dotyczy poświadczen ie: DO
:

l

K1 08

544540

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Zródło
Wartośc nformacji uzu pełn iającej : Poświadczen ie wystawione przez platformę eP UAP
i

Rodzaj nformacj i uzu pełn iającej : de ntyfi kator eP UAP doku mentu
Wańościnformacji uzupełn iającej : 1 08544540
i

l

Rodzaj nformacj i uzu pełn iającej : nformacja
Wańośćinformacji uzupełniającej: Zgodnie z ań391 par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem
będą pzesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
i

l

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartościnformacjl uzupełniajacej, Zgodnie zań39'par. 1d k.p.a. istnieje możliwoścrezygnacjiz doręczania pism
za pomocą środkow komunikacji e|ektronicznej.
Dane doĘczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować nalezy uzyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data pod pis ania: 2022-0 1 -17r 1 0:51 :00Z
Lista podpisanych elementow (referencji):
referencja lD-e3e0f3ceb1 50098Bd78a691 80Saad8d8
:

referencja lD-Od322ddf9f36c82ld6c0927537dbe58e:Znak%20spravlyo/o3Ao/o203.1.110812022
referencja : #xades-id-f3c67 1 1 56898f3d40 b82c70b6ccbd4e5
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