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Uchwała Nr 3j./l69/2023
S kład u Orzekającego Reg ional nej lzby Obrach u n kowej

wwarszawie
z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanei kwoty długu Gminy Mszczonów

Na podstawie ań. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierynia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r,

pozi:, 1634zpoźn.zm.)wzwiązkuzań. 13pkt. 10iart19ust.2ustawyzdnia7października1992r.'o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. l.J. z 2022 r. poz.1668) Skład Onekający Regionalnej lzbY

O b rachu n kowej w Wa rszaw ie :

Przewodnicząca - Agnieszka Małkowska
Członkowie: - Romana lgnasiak

- lwona Jagodzińska
uchwala, co następuje:

§1 ,

Wydaje opinię pozytywną o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mszczonów wYnikającej

z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§2

od niniejszej uchwały słuźy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UZASADNlENlE

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

elektronicznego wpłynęły:
Uchwała Nr Lyt477 t22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022 r, w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2023 -2034,

Uchwała Budżetowa Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LVl476l22 Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Skład Ozekający na podstawie ww. uchwał ustalił, że:

- zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych zgodność wańoŚci PzYjętYch
w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budzetowej na2023 rok,

_ prognozę kwoty długu spoządzono zgodnie z postanowieniami art. 227 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych,
planowana kwota długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowięań Pozwoli na zachowanie

relacji, o której mowa w ań. 243 ustawy o finansach publicznych,

planowana kwota długu na koniec 2023 roku v,ryniesie 35.575.000,00 ż, CO stanOwi 30,70 o/o

planowanych dochodów.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Ozekający postanowił jak w sentencji uchwały

Przewodnicząca Składu Ozekającego

Elektronicznie Podpisany przez:

Agnie§zka Małkowska; Regionalna lzba obrachunkowa W Warszawie

dnia 20 stycznia 2023 r-
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lśr.t,iadczenie odbioru

jPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

loentylikator Poświ*cjczen ia: eP UAP.-U PP9B68,1 9gzi

ili.t1:ls:,/icpL;ap,gov.plir,r,ai,eilor.rse/ieDocConlent?id-.2300.]i25_5 i&t.,,

ACresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adi"esata doki:nrentu, URZĄD lMlEJSKl W lvlSZCZONOW|E
identyfikator adresata, hOty1 qOh36
Rocizaj identyfikaiora adresata. ePUAP,lD

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazrva nadawcy, REGlONALNA |ZBA OBRACt-lUNKCWA W Y/ARSZAWIE
ldentyfikator nacawcy: 90yS4djsek
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-iD

,;,::?ż:br]
Prrclpis""""" "" " ",

ńT§jt:iil"
Dane poświadczenia
Data doręczen ia: 2023-0 1 -zaT 1 3,24,23,57 0
Data wytworzen ia poswiaC cze n ie : 2a?3 -0 1,20T 1 3.24 .23. 57 0
i Centyfikator cjoku mentr"l, ktorego cictyczy poswl;ccze n ie, DO K 1 42 46 17 7 1

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzu pełnialąc ei, Żrodło
tlVaftośc informacji ,;;upełniajecej: Pośrniiadczenie wystawicne przez pIatformę ePUAP

Rodzaj informacji uzu pełn iającej, ldentyfi kator eP UAP doku mentu
\,',"lartcśc info rmacj i uzu pełn ialąc e y 1 4246 1 7 7 1

Rocizaj i n formacji uzLl pełn iającej : l n fo rmacja
Wartośc informacji uzupełniajacej. Zgocinie z art39'par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłozonym dokumentenl
będą przesyłane za pornocą środkow komunikacji elektronicznej,

Rodzaj informacji Lrzupełniającej: Pouczenie
Werłosc informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39'par, 1d k,p.a. istnieje moziiwośc rezygnacjiz doręczania pism
za pomocą srodkow kornunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Posrviadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikowac nalezy uzyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Ltsta podpisanyclr elementow (refer"encli).
referencja l D-3a4C9ab6 1 9e 1 1 bcl e6 1 1 f55'] 86fccfab .

ri;ferencja iD-f6142cf3a Ą197 Ą5}d2Ą35e2d 1 l]a97925 . Znako/a2asprawy%3Aań2_a3 j.t16912023
referencja #xades-id-BB430f22Bb4,1 60eB95472dg5348c87cc
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