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Uchwała Nr 3.1./1 Bal2023
S kład u Orzekającego Reg ional nej lzby O brach u n kowej

w warszawie
z dnia 20 stycznia 2023 r,

w sprawie opinii o możliwości sfinansovrania defilytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej
Gminy Mszczonów na 2023 rok.

Na podstawie art, 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U z 2022 r.

poz. 1634 z poźtl. zm,) w związku z ań. 13 pkt 10 iań, 19 ust,2 ustawy z dnia 7 października

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz, U, z 2022 r. poz.7668) Skład Orzekający
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie,

Przewodnicząca - Agnieszka lVałkowska
Członkowie: - Romana lgnasiak

- lwona Jagodzińska
uchwala, co następuje:

§1

Wydaje opinie pozytywną o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale
Budzetor,vej Grniny fulszczonow r:a2023 rok,

§2
Od ninielszej uchwały słuzy odvłołanie do KoIegium RegionaInej lzby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od cinia 1ej doręczenia.

UZASADNlENlE

W dniu 27 grudnia 2022 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu

elektronicznego wpłynęła Uchwała Budzetowa Gminy lVszczonów na 2023 rok Nr LYl476l22 l1ady
IVliejskiejw lvlszczonowie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Z wyżej wskazanej uchwały wynika, iż planowany na 2023 rok deficyt w kwocie 9.734,794,00 zł
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z
- kredytow w kwocie 4.091.557,20 zł,

- pożyczek w kwocie 4.480.a66,70 zł,

- liewykorzystanych środkow pienięznych na rachunku bieżącym budzetu, wynikajacych z rozlięzenia
c.]clchodow i wydatkow nimi finansowan}ich związanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania
budzetr"l określonymi w odrębrlych ustawach w kvlocie 700 000 00 zł.

- wo|nych środkolv w klvocie 463 170,1 0 zł
Wskazane źrodła sfinansowania deficytu budzetu zgodne sa z postanowieniami ań,217 ust.2 ustawy
o finansach publicznych,

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

Przewodnicząca Skład u Orzekającego

r ckiron]cznie podp sańy pllaz.
Aqnioszka [,4ałkowska; tlcgionaIna lZba Obrachunkowa W Walszaw c

dńia ?0 stycż.a a 2.023 l.



,wiadczęnie odbioru

,:p - urzędowe poświadczenie przedłożenia

lCentyfikator Poświaclczenia. ePUAP-UPP986B1 997

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświarlczenie
Naz,,va aCi-esata dokumenill: URZĄD łllEJSKl W lviSZCZONO\ĄIIE
!dentyfikator ad resata, hOty,1 qOh36
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID
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Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: REGIONALNA |ZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAW|E
Identyfikator nadawcy : 90yS4djsek
Rodzaj identyfikatora nadawcy ePUAP-ID Z.\ zG()D\oŚĆ
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Data doręczenia: 2023-01,20T13 24,,25 31

Data wytworzen ta poświad cze n ia : 2023,0 1 -20r 1 3 .24 .25 3 1

I cientyfi kator doku mentu, ktorego dotyczy poświad cze n ie DO K,1 4? 461 7 7 7

Dane uzupełniajace (opcjonalne)
Rodza; i nformacji uzu pełniając ey Zrodło
Wańośc informacji uzupełniajacej: Poświadczenie wystawione przez platforme ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej, ldentyfikator ePUAP dokumentu
Wa rłośc i nfa rrnacj i uzu pełn i ajac ey, 1 42Ą6 1 7 7 7

Rodzaj informacji uzupełniającej: lnformacja
v,Vartosc inforrlacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39' par, 1 k.p.a. pisma powiązane z prz.edłażonym dokumentem
będą przesy łane za pomocą środ kow komu ni kacji elektron icznej.

Rodzaj inforrnacji uzupełrliającej: Pouczenie
V/artosc informac.li 1_1zupełniajace.1: Zgodnie z art39" par, 1d k.p.a, istnieje mozliwośc rezygnacjiz doreczania pisnl
za pomocą środkow komunikacji elektronicznej,

Dane dotyczące podpisu
poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikowac na|ezy uzyc opro9ramowania do weryfikacji podpisu

Lista poclpisanych elementow (referencji),
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referencja lD-50a88l8clb3d0203d55b9a24a9fbi4lc Znakoń2Osprawyo/o3Ao/o203.1.11B012023
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