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Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie 

z 26 listopada 2014 roku 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Adamów na 2015 rok 

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 ze zm.), 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, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie w składzie: 

Teresa Gutowska - przewodnicząc 
Ewa Gomułka - członek y 
Dariusz Kołodziej - członek 

1. pozytywnie opiniuje się możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego 
z projektu budżetu Gminy Adamów na rok 2015, 

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. z 2014 r., poz.782). 

uchwala, co następuje: 

Uzasadnienie 

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 2015 r. W projekcie tym zaplanowano dochody w wysokości 
15.379.562,00 zł, a wydatki w wysokości 17.392.799,00 zł. Uwzględniając przedstawione 
dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 2.013.237,00 zł, a jako źródło jego pokrycia 
wskazano planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 
Wskazane źródła mieszczą się w przychodach, określonych w art. 217 ust 2 ustawy o 
finansach publicznych, którymi może być pokryty deficyt. 

Z danych zawartych w projekcie uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej wynika, że wzrost zadłużenia gminy spowodowany 
pozyskaniem planowanych przychodów nie spowoduje przekroczenia w latach 2015-2019 
(do 2019 r. sporządzono prognozę kwoty długu) relacji określonych w art. 243 ustawy o 
finansach publicznych. Zachowanie relacji określonej w tym przepisie umożliwi uchwalenie 
budżetu na rok 2015 i lata następne. 

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

Przewodniczący 
SI ?o 

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


