
iWpi! orm -i?- o c 

Uchwała Nr RIO-Z-0039/P/14/13 
Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie 

z dnia 2 grudnia 2013 roku 

Skład Orzekający: 

Teresa Gutowska -przewodniczący 
Dariusz Kołodziej - członek 
Ewa Gomułka - członek 

działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), art. 246 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 
zm.) oraz w oparciu o zarządzenie Nr 22/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie z dnia 1 września 2011 roku w spawie wyznaczenia składów orzekających 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po zapoznaniu się z projektem uchwały 
budżetowej Gminy Adamów na rok 2014 

uchwala, co następuje: 

1. pozytywnie opiniuje się możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego 
z projektu budżetu Gminy Adamów na rok 2014, 

2. na zasadzie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia powinna być 
opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej 
otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). 

U Z A S A D N I E N I E 

Wójt Gminy Adamów przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie — 
zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - projekt uchwały budżetowej 
Gminy Adamów na 2014 r. W projekcie tym zaplanowano dochody w wysokości 
13.692.645,34 zł, a wydatki w wysokości 17.532.941,34 zł. Uwzględniając przedstawione 
dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 3.840.296,00 zł, a jako źródło jego pokrycia 



wskazano planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w 
kwocie 3.300.900,00 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 373.396,00 zł oraz 
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie 566.326,00 zł. 
Wskazane źródła mieszczą się w przychodach określonych w art. 217 ust 2 ustawy o 
finansach publicznych, którymi może być pokryty deficyt. 

Z dokumentów dotyczących gospodarki finansowej Gminy wynika, że - w świetle 
obowiązujących przepisów prawa - możliwe jest zaciągniecie kredytów lub pożyczek na 
kwotę planowanego deficytu i okoliczność ta nie powinna powodować negatywnych skutków 
dla realizacji budżetu i gospodarki finansowej gminy. 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Przewodniczący 
Składu-Orzekaj ącego 

Teresa Gutowska 

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Adamów, 
2. WIAiSz, 
3. a/a. 


