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Uchwała Nr 3.c.l99l2022
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej

w warszawie
z dnia 30 listopada2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza lilszczonowa projekcie uchwały budżetowej
na 2023 rok oraz mozliwości sfinansowania deficytu pzedstawionego w projekcie.

Napodstawieaft. 13pkt3wzwiązkuzart, l9ust,2ustawyzdnia7października1992r.oregionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1668) oraz ań,246 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz, U. z 2022 r. poz. 1634 z poźn, zm.) Skład Orzekający Regionalnej
lzby Obrachunkowej w Warszawie:

?zewodnicząca - Agnieszka Małkowska
Członkowie: - Ewa Dziarnowska

- Romana lgnasiak
uchwala, co następuje:

§1
Wydaje opinię pozytywną o przedłozonym przez Burmistrza Mszczonowa projekcie uchwały budżetowej
na 2023 rok.

§2
Wydaje opinię pozytywną o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budzetowej na2023rok,

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

UZASADNlENlE

W dniu 15 listopada 2022r, wpłynął do RegionalnĄlzby Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały
budżetowej Gminy Mszczonów na2023 rok.
Przedłożony przez Burmistza Mszczonowa pĄekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz
z uzasadnieniem spełnia wymogiwynikające z obowiązujących pzepisów prawa.

W pĄekcie uchwały budżetowej zaplanowano:
- dochody w wysokości 1 14.805,168,00 zł, w tym:

bieżące w kwocie 85.559.646,02 ż, majątkowe w kwocie 29.245.521 ,98 ź;
- wydatki w wysokości 124.539.962,00 zł, w tym:

biezące w kwocie 85.015,266,69 zł, majątkowe w kwocie 33,524.695,31 ż,
W projekcie uchwały budzetowej zaplanowano przychody w wysokości 12.333,767,a0 ż oraz rozchody
w wysokości 2.598.973,00 zł.
W projekcie uchwały budżetowej określono limit zobowiązań ztfułu zaciąganych kredytów i pożyczek
na pokrycie występującego w ciągu roku pzejściowego deficytu budżetu, sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z $tułu wyemitowanych obligacji
oraz zaciągniętych pozyczek i kredytów.

W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezenvę ogólną oraz rezenvy celowe. Wyżej wymienione
rezerwy mieszczą się w granicach ustawowych progów.

Projekt uchwały budżetowej określa:
- dochody z §łułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na

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

odrębnymi ustawami,
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- dochody iwydatki związanezrealizaĄązadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na spzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizaĄę
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
na realizację zadań określonych w gminnym programie pzeciwdziałania narkomanii,

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizaĄę zadań
wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W załącznikach do projektu uchwały budzetowej zamieszczono dotacje podmiotowe i dotacje celowe
dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.
W załączniku do projektu uchwały budżetowej zamieszczono plan przychodów i kosztów zakładu
budżetowego.
W projekcie uchwały budzetowej określono wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę

909.994,35 zł, Srodki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Zachowana została zasada równowazenia budżetu określona w art,24Z ust. 1 u,f,p., tj. planowane

wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących,
Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku wyniesie 35,575.000,00 zł, co stanowi 30,99 % planowanych

dochodów.

Przedłożony projekt uchwały budzetowej zakłada deficyt w wysokości 9,734,794,00 zł, który stanowi
8,48 % planowanych dochodów. Deficyt powyzszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 4,091.557,20 zł,

- pożyczekw kwocie 4,480.066,70 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budzetu jednostki

samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytow i pożyczek z lat

ubiegłych w kwocie 1,163,170,10 zł.

Zaplanowane źrodła sfinansowania deficytu budzetu są zgodne z art,217 ust, 2 ustawy o finansach
publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Ozekający postanowił jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Małkowska;R egiona|na lzba Obrachunkowa w Warszaw e

dnia 30 |istop da 2022 l.
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