
Uchwala Nr RIO-Z-I-0039/B/14/2014 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lublinie 
z dnia 9 stycznia 2014 roku 

Skład Orzekający : 

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

działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm ) w zw. z art. 
246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 885 ze zm.) po zapoznaniu się z uchwałą budżetową Gminy Adamów na 2014 rok 

uchwala, co n a s t ę p u j e : 

1) pozytywnie opiniuje się możliwość sfinansowania przez Gminę Adamów deficytu 
budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na rok 2014, 

2) stosownie do treści art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia 
powinna być opublikowana w terminie 7 dni od 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 

Uchwała Nr XXXV/222/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwały budżetowej na rok 2014 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 
dniu 19 grudnia 2013 r. 

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2014 roku Skład Orzekający 
stwierdza , że w uchwale budżetowej na rok 2014 przewidziane zostały dochody w kwocie 
13.692.645,34 zł oraz wydatki w kwocie 17.532.941,34 zł. Planowany deficyt budżetu 
stanowiący różnicę pomiędzy prognozowanymi dochodami, a ustalonymi wydatkami wynosi 
3.840.296,00 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazano przychody 
pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3.300.900,00 zł 
nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 373.396,00 zł oraz tzw. wolne środki w kwocie 
566.326,00 zł, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 
Łącznie przychody ujęte w uchwale budżetowej wynoszą 4.240.622,00 zł., natomiast 
rozchody wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań stanowią400.326,00 zł. 

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła 
sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne. Obowiązujące od 2014 r. przepisy 
wyznaczające dopuszczalne granice zadłużenia się j.s.t., oparte na nowej formule wskaźnika, 
sprowadzającego się do zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) nie zostały 
przekroczone . Z analizy dołączonej do wniosku prognozy kwoty długu wynika, że w latach 
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2014-2019 dopuszczalny wskaźnik spłaty określony tym przepisem kształtuje się w roku 2014 
na poziomie 12,08%, a relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych 
dochodów ogółem mieści się w tym dopuszczalnym dla gminy wskaźniku i wynosi 3,22%, co 
oznacza, że relacja określona ww. przepisami prawa jest zachowana. 

Planowane w bieżącym roku wielkości budżetu, jak również przedłożona prognoza 
budżetu na przyszłe lata - o ile nie wystąpią zdarzenia, których nie uwzględniono na etapie jej 
opracowywania, są zdaniem składu orzekającego możliwe do osiągnięcia. 

Z tych względów orzeczono jak w sentencji. 

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

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

Przewodnicząca 


