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Uchwała L.dz. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie 

z 4 grudnia 2019 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2020 r. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137), po 
przeanalizowaniu przedłożonego przez Wójta Gminy Adamów projektu uchwały budżetowej 
na rok 2020, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie: 

Aneta Siek -przewodnicząca 
Dariusz Kołodziej - członek 
Magdalena Malec - członek 

pozytywnie opiniuje się projekt uchwały budżetowej gminy Adamów na rok 2020. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie powołany 
zarządzeniem Nr 29/19 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 grudnia 
2019 roku w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie, został upoważniony mocą ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 
wydawania opinii m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu 
terytorialnego projektach budżetu wraz z uzasadnieniem. 
Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami towarzyszącymi wpłynął do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 15 listopada br. 

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu, biorąc pod uwagę jego 
zgodność z prawem, w szczególności z ustawą o finansach publicznych oraz zapoznał się 
z oceną projektu dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO. Projekt uchwały 
budżetowej został opracowany w szczegółowości określonej przepisami prawa oraz zawiera 
dane określone w art. 212 i 214 ustawy o finansach publicznych. Spełnia on również wymogi 
dotyczące wyodrębnienia dochodów i wydatków w zakresie wynikającym z art. 237 tej 
ustawy. 

Ujęte w projekcie źródła dochodów wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.). 
Na ich podstawie dochody ogółem oszacowano na kwotę 20.910.510,75 zł, z czego dochody 
bieżące - 18.919.023,79 zł, a dochody majątkowe - 1.991.486,96 zł. Wydatki, zawierające 
podział na określone art. 236 ustawy o finansach publicznych grupy zostały oszacowane na 
kwotę 22.051.482,75 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 18.340.651,31 zł, a majątkowe 

uchwala, co następuje: 

U z a s a d n i e n i e 



3.710.831,44 zł. Projektowany budżet ma charakter deficytowy, którego wysokość określono 
na kwotę 1.140.972,00 zł i wskazano źródła jego pokrycia. Gmina planuje przychody z tytułu 
kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.045,00 zł i z wolnych środków w kwocie 247.591,00 zł 
oraz rozchody w kwocie 1.406.664,00 zł. 

Przedstawiony projekt spełnia również wymogi określone w art. 242 ustawy 
o finansach publicznych dotyczące zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej. 
Spełnia również relację określoną w art. 243 tej ustawy, która określa dopuszczalny poziom 
rocznych spłat zadłużenia i wydatków bieżących na obsługę długu oraz ewentualnych 
wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. 

W wyniku dokonanej analizy Skład Orzekający stwierdza, że: 
1) projekt uchwały budżetowej zawiera niezbędne do oceny informacje i szczegółowość 

wymaganą przez ustawę o finansach publicznych oraz uchwałę Rady Gminy Adamów 
dotyczącą trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

2) nie dopatrzył się w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej naruszenia przepisów 

Opinia niniejsza nie uwzględnia oceny celowości projektowanych na 2020 rok kwot 
wydatków budżetowych, zaciąganych kredytów i innych zobowiązań. Analiza i ocena 
celowości należy bowiem do Rady Gminy Adamów i jej komisji. 

Z tych względów orzeczono jak w sentencji. 
Stosownie do treści art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić 
organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. 

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

prawa. 

Przewodnicząca 

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


