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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie 

z dnia 12 stycznia 2015 roku 

w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 
przewidzianego w uchwale budżetowej na 2015 r. 

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 z późn. 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 z późn. zm.) po zapoznaniu się z uchwałą budżetową Gminy Adamów na 2015 rok, Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach: 

Dariusz Kołodziej -przewodniczący 
Ewa Gomułka - członek 
Urszula Tkaczuk - członek 

1) pozytywnie opiniuje się możliwość sfinansowania przez Gminę Adamów deficytu 
budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na rok 2015, 

2) stosownie do treści art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia 
powinna być opublikowana przez gminę 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. z 2014 r. poz. 782). 

Przepisy art. 246 ustawy o finansach publicznych obligują regionalną izbę 
obrachunkową do wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu tak na etapie projektu 
uchwały budżetowej, jak i z chwilą jej uchwalenia. 

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2014 r. 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie w dniu 2 stycznia 2015 r. 

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2015 roku Skład Orzekający 
ustalił, co następuje: 

uchwala, co następuje: 
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W uchwale budżetowej na rok 2015 przewidziane zostały dochody w kwocie -
15.385.562 zł oraz wydatki w kwocie - 17.348.799 zł. Planowany deficyt budżetu stanowiący 
różnicę pomiędzy prognozowanymi dochodami, a wydatkami wynosi 1.963.237 zł. Jako 
źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazano przychody pochodzące z pożyczek 
i kredytów na rynku krajowym. Wskazane źródło mieści się w kategoriach przychodów 
określonych w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, którymi może być pokryty 
deficyt, a obowiązujące limity zadłużenia pozwalają Gminie przychody te realizować. Należy 
mieć jednak na uwadze, że decyzję o udzieleniu kredytu/pożyczki podejmuje udzielający 
kredyt/pożyczkę, a możliwość ich spłaty wynikać będzie z obowiązującej wieloletniej 
prognozy finansowej. 

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 


