
Uchwała Nr RIO-Z- 0038/14/2013 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lublinie 
z dnia 14 stycznia 2013 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.l 113) w zw. z art. 230 ust. 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zm.), po analizie przyjętych przez Gminę Adamów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej oraz w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 

uchwala, c o n a s t ę p u j e : 

1) pozytywnie opiniuje się prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Adamów, 

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 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 

Rada Gminy Adamów w wykonaniu ustawowo określonych obowiązków, na sesji 21 
grudnia 2012 roku, podjęła uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 oraz w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013 - 2016. 

Uchwały te, których dotyczy zwykła procedura nadzorcza, stanowić mają niejako 
podstawę źródłową do wydania przez skład orzekający izby obrachunkowej opinii o 
prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, a w 
szczególności poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu. 
Zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 249, poz.2104 ze zm.) limity zadłużenia i relacji spłat do dochodów, czyli tzw. wskaźniki 
15% i 60%, będą obowiązywać do końca 2013 roku. Natomiast „nowy" wskaźnik 
wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej j.s.t. będzie wartością obowiązującą począwszy 
od budżetów uchwalonych na 2014 rok - art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

Na podstawie w/w dokumentów Skład Orzekający ustalił , że przewidywana kwota 
długu na koniec 2013 roku wynosi 971.409 zł, co stanowi 7,61% planowanych dochodów 
ogółem. Dług ten w roku bieżącym spłacany będzie z przychodów, pochodzących z 
planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W latach następnych, jak wynika z 
przedstawionej prognozy spłata długu ma być pokrywana z planowanej nadwyżki 
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budżetowej . Poziom spłaty zadłużenia z uwzględnieniem kosztów obsługi w stosunku do 
prognozowanych dochodów ogółem wyniesie w roku 2013 - 2,53 % . 

Zatem obowiązujące w 2013 roku limity zadłużenia oraz spłat tego zadłużenia 
(odpowiednio 60 % i 15% planowanych dochodów) nie zostaną przekroczone. Mająca 
zastosowanie (obligatoryjnie) począwszy od 2014 r. relacja określająca granicę zadłużania się 
jednostek samorządu terytorialnego poprzez wskazanie dopuszczalnego poziomu spłaty 
zadłużenia , wyliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych - jak wynika z 
przedłożonej prognozy- również zostanie zachowana. 

W tym stanie rzeczy 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 
Składu Orzekającego 


