
o,[-" ogó]ne do podmiofu publicmego

Dokument elektron iczny

ftlę : l l l C: N sers/DKWACZ -1 l AppD atalLocaVTemp/w izualizacja- 5

L

Dane nadawcy

Email:i rio.gov.pl

Opinia }},l

Znak sprawy: 3.j.l 111 12022

Dotyczy: Uchwała nr XXX|X/351 l21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22.12.2021

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Warszawa 2022-01-17

Dane adresata

Pl. Piłsudskiego 6a
Województwo: mazowieckie

Powiat: Zyrardowski
NlP:8381751545

,';,i';!i','ll\o.te
,,.o 

^,,,n,jłX,Xi}.i,
Załączniki:

,1, Dnkum*nty§p

Dokument nie zawiera podpisu

t,R

?a?2 -01- 1

EJSKl
r r<> Pcl<l

Mszczo
D

ie
c)z.e

L.dz. ...,"
ilośc zał

.J
o,
5

L Podpis elektroniczny

l z1 2022-01-18, 10:2'7

Województwo:
powiat: warszawa
NlP:526't048528

Email : urzad. miejski@mszczonow. pl



t

Uchwała Nr 3.j./1 11 12022
Skład u Orzekającego Reg ional nej lzby Obrach un kowej

w warszawie
z dnia 17 sĘcznia2O22roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.

poz. 305 z późn. zm,) w związku z ań. 13 pkt, 10, art 19 ust.2 i ań.20 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. lJ. z 2019 r. poz. 2137 z poźn. zm,) Skład Orzekający
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie :

Przewodnicząca - Agnieszka Małkowska
Członkowie: - Romana lgnasiak

- lwona Jagodzińska
uchwala, co następuje:

§1

Wydaje opinię pozytywną o prawidłowości planowanej kwoty długu'Gminy N/szczonów wynikającej z
planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§2
Od niniejszej uchwały słuzy odwołanie 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 wpłynęły:
Uchwała Nr XXXtX351l21 Rady tt/iejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie
WieIoIetniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2022 - 2034,
Uchwała Budżetowa Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXX|X350/21 Rady tt/iejskiej w Mszczonowie
z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Skład Orzekający na podstawie ww. uchwał ustalił, że:
zachowana została wymagana ań, 229 ustawy o finansach publicznych zgodność wańości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budzetowej na 2022 rok,
prognozę kwoty długu sporządzono zgodnie z art.227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązan została
zaplanowan a przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynikającego z ań.243 ustawy o
finansach pubłicznych,
planowana kwota długu na koniec 2O22 roku wyniesie 31.273.161,76 zł, co stanowi 34,42 %

planowanych dochodów.

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

Pzewodnicząca Składu Ozekającego

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Małkowskai Regionalna lzba obrachunkowa W Warszawie

dńia17 swcznia2022l.
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- Urzędowe Poświadczenie Odębrania

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odebrania

l dentyfi kator Poświadczen ia : eP UAP -UPP7 51 02587

Ad resat doku mentu, którego doĘczy poświadcze n ie
Nazwa adresata dokumentu; URąD MlEJSK| W MSZCZONOWE
ldentyfikator ad resata: hOty 1 qOh36
Rodzaj identyfikatora adresata: -

hĘs: / l ryrnmszczgmwv 1 .wr otarflazow sza.pll ezd/upo.pl
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Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: REG|ONALN 

^ 
lZB^ OBRACHUNKOWA W WARSZAW|E

ldentyfikator nadawcy: 90y54djsek
Rodzaj identyfikatora nadawcy: - iii ,,

Dane poświadczenia
Data d oręcz enia: 202241 -17T 1 1 : 50: 58, 942
Data wytwo zen ia poświad cze nia 2022-0 1 - 1 7 T 1 1 : 5 0 : 5 8. 942
l dentyfi kator doku mentu, ktorego dotyczy poświadczen ie: Do K,t 08 54453 1

Dane uzupełniaiące (opcjonalne)
Rodzaj i nformacji uzu pełn iając Ą: Żródło

§ Wartośc informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione pzez plattormę epUAp

Rodzaj i nformacji uzu pełn iającej : l dentyfi kator eP UAP doku mentu
Wańośc informacji uzupełniającej: 1 0854453 1

Rodzaj informacji uzupełniającej : l nformacja
Wańość informacji uzupełniającej: Zgodnie z ań 39l par. 1 k.p.a. pisma powiązane z puedłożonym dokumentem
będą pzesyłane za pomocą środ ków komu n i kacji e lektron icznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
\Ą/bńość informacji uzupełniającej: Zgodnie z ań 391 par. 'ld k.p.a. istnieje mozliwość rezygnacji z doręczania pism
za pomocą środków komu n i kacj i elektron icznej.

Dane dotyczące podpisu
PoŚwiadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikowac należy uzyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data podpis ania 2022-01 -17T 10:5059Z
Lista podpisanych elementow (referencji):
referencja l D-5 1 aOcf1 1 bOb5bd badf453259938eeg74 :

_ referencja lD-B86ea876abaedc4bl b783c4faa62a945 . ZnakYo20sprav,tyo/o3Ao/o2o3.j.t1l1t2o22

! refe re n cja : #xad es-id-99 0c6766c3 bd e6a47 3 7 f2}0a1 7 1ccag c
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