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Dane nadawcy

Regionalna Izba
Koszykowa 6a
Wojewodztwo:
Powiat: Warszai,ra
NlP:5261

warszawie Z.\ 7,(;()D\OŚĆ
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Email: i .rio.gov.pl

Opinia

Znak ,h.19612022

Dotyczy: Zaza,dzenie nr 117l22 Burmistrz l\4szczonowa z dnia 15.11 .2022

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Warszawa 2022-11-30

Dane adresata

Urząd Miejski w l\łszczonowie
Pl. Piłsudskiego 6a

Województwo: mazowieckie
Powiat: Żyrardowski

NlP:8381751545
Email: urzad. miejski@mszczonow. pl

Załączniki:

1. Dokurł"len"Xy;ip

Dokument nie zawiera podpisu
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Uchwała Nr 3.h./96/2022
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej

w warszawie
z dnia 30 listopada2O22r.

wĘrawie opinii o przedłożonym przez BurmislrzaMszczonowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy lv|szczonów.

}b podstawie ań. 13 pkt 12w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia7 pażdziernika 1992 r. o regionalnych
ifuh obrachunkowych (Dz, U. z 2022 r. poz, 1668) oraz aft. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
ofrnansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz, 1634 z pażn, zm,) Skład Orzekający Regionalnej lzby
(JFach u n kowej w Wa rszawie :

fuzewodnicząca - Agnieszka Małkowska
@onkowie: - Ewa Dziarnowska

- Romana lgnasiak

ucfiwala, co następuje:

§1
lił}daje opinię pozytywną o przedłozonym przez Burmislrza Mszczonowa projekcie uchwały w sprawie
Wbloletn iej Prognozy Finansowej Gm iny Mszczonów.

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

UZASADNlENlE

W dniu 15 listopada 2022 r, wpłynął do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie w formie
dokumentu elektronicznego projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mszczonów.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) spełnia wymogi określone w art,226 ustawy
o finansach publicznych (dalej: u.f.p.).

Okes sporządzenia projektu WPF obejmujelata2023-2034,1l. spełnia wymogi art.227 u.f ,p.

Pro.iekt uchwały WPF zawiera upowaznienia sformułowane na podstawie art,228 i 232 ust. 2 u.f .p.

Występuje wymagana art. 229 u.f.p. zgodność wańości wykazanych w projekcie WPF i w projekcie

uchwały budżetowej na2023 rok. Skład OzekĄący zauważa,iżw załączniku Nr 1 projektu WPF błędnie
rrvykazano kwotę w kol'.2.1.1 dla roku 2023.

Zachowana została zasada równowazenia budżetu określona w ań. 242 ust. 1 u.f.p,, tj. planowane
uvydatki bieżące są nizsze od planowanych dochodów bieżących.

Zgodnie z projektem WPF zadłużenie Gminy na koniec 2O23 roku wyniesie 35.575.000,00 ż, co stanowi
30,99 % planowanych dochodów.

Począwszy od 2023 roku, jak i w latach następnych objętych projektem WPF spełniona jest relacja
w zakresie indywidualnego wskaźnikazadłużenia liczonego zgodnie z art.243 u.'f ,p.

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład Orzekający postanowił jakw sentencji uchwały

Przewodnicząca Skład u Orzekającego

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Małkowska;R egionalna lzba Obrachunkowa w Warszawie

dnia 30 listopada 2022 r,
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