
Uchwała Nr RIO-Z-0039/P/14/2012 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lublinie 
z dnia 3 grudnia 2012 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 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zw. 
z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie nr 22 Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z 1 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, po zapoznaniu się z projektem uchwały 
budżetowej Gminy Adamów na 2013 rok 

uchwala, c o n a s t ę p u j e : 

1) pozytywnie opiniuje się możliwość sfinansowania przez Gminę Adamów deficytu 
budżetowego przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013, 

2) stosownie do treści 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 

W wykonaniu dyspozycji wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o 
finansach publicznych (art. 238 ust. 1 i 2), organ wykonawczy gminy opracował i przekazał 
do zaopiniowania tut. Izbie projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i 
projektem wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wymienione sprawy, tj. projekt uchwały 
budżetowej i WPF są przedmiotem dwu, odrębnych opinii Składu Orzekającego Izby. 
Jednocześnie przepis art. 246 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych nakłada na 
wspomniany skład orzekający dodatkowy - niejako z urzędu wynikający - obowiązek 
wydania kolejnej opinii w każdym przypadku, gdy projekt uchwały budżetowej zakłada 
deficyt budżetu, czyli sytuację, w której planowane wydatki są wyższe niż planowane 
dochody. Opinia ta powinna oceniać, czy przedstawiony przez jednostkę samorządu 
terytorialnego sposób sfinansowania tego deficytu jest prawnie możliwy. 

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Adamów zaplanowano 
dochody w wysokości 12.770.187,00 zł, wydatki zaś w kwocie 13.175.270,00 zł. Planowany 
deficyt budżetowy wynosi 405.083,00 zł, a źródłem jego pokrycia będą przychody w kwocie 
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687.883,00 zł pochodzące z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 
długoterminowych. 
Obciążenia związane ze spłatą zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek (tzw. 

rozchody) mają wynieść 282.800,00zł. 
Porównanie poczynionych ustaleń odnoszących się do istniejącego i planowanego 

stanu gospodarki budżetowej gminy, z treścią obowiązujących do końca 2013 roku przepisów 
określających dopuszczalny poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zawartych 
w art. art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych, prowadzi do końcowo pozytywnej opinii 
o możliwości sfinansowania przez Gminę Adamów deficytu przewidzianego w projekcie 
uchwały budżetowej na rok 2013 z uwagi na to, że po pierwsze, zaplanowane przychody jako 
źródło pokrycia wskazanego deficytu w postaci długoterminowych pożyczek i kredytów są 
prawnie dopuszczalnym środkiem realizującym ten cel ( art. 217 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy o 
finansach publicznych) i po drugie, wskutek zaciągnięcia tych zobowiązań nie zostaną 
przekroczone ustalone w wymienionych wyżej przepisach wskazanej ustawy limity 
zadłużeniowe. Ta ostatnia kwestia wynika z równolegle przekazanego do zaopiniowania 
projektu wieloletniej prognozy finansowej (WPF). 

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. Wójt Gminy Adamów, 
2. WIAiSz, 
3. a/a 

Przewodnicząca 
Składu Orzekającego 

\J * / 
Teresa Gutowska 


