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Uchwała 
Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie 

z dnia 1 grudnia 2015 roku. 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej 

Na podstawie art.13 pkt 3 i art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz.1113 ze zm.), art. 238 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 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 
z 1 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie, po rozpoznaniu przedłożonego przez Wójta Gminy Adamów 
projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2016, skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w składzie: 

Teresa Gutowska - przewodnicząca 
Ewa Gomułka - członek 
Dariusz Kołodziej - członek 

postanawia : 

1) pozytywnie opiniuje się przedłożony przez Wójta Gminy Adamów projekt uchwały 
budżetowej gminy na rok 2016 , 

2) 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. 

U Z A S A D N I E N I E 

Wójt Gminy Adamów w wykonaniu dyspozycji wynikającej z treści art. 238 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych przedłożył Radzie Gminy i tut. Izbie projekt uchwały 
budżetowej wraz z objaśnieniami. Projekt wpłynął do RIO w Lublinie 13 listopada br., tj. z 
zachowaniem ustawowego terminu. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po przeanalizowaniu 
pod kątem zgodności z prawem nadesłanych dokumentów, nie stwierdził zapisów 
naruszających prawo i postanowił wydać o nich pozytywną opinię. 

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2016 r. opracowany został w 
szczegółowości i podziale przewidzianym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.), z zachowaniem wymogów, co do treści 
uchwały budżetowej, określonych w art. 212 tej ustawy. Spełnione zostały również reguły 
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wynikające z art. 242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 ustawy dotyczące obowiązku zrównoważenia 
budżetu w zakresie działalności bieżącej oraz zachowania relacji między planowaną na rok 
budżetowy łączną kwotą spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym dla Gminy wskaźnikiem spłat. 

Ujęte w projekcie dochody obejmują ich źródła wynikające z przepisów ustawy z dnia 
13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 513 ze zm.). Ogółem kwotę dochodów ustalono w wysokości 14.063.122,00 zł, z czego 
dochody bieżące stanowią 12.008.916,00 zł, a dochody majątkowe 2.054.206,00 zł. 

Prognozowane kwoty subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz dotacji przyjęto w oparciu o informacje Ministra Finansów i podmiotów 
przyznających dotacje. 

Zakres zadań objętych finansowaniem nie wykracza poza granice wyznaczone 
przepisami art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W planowanych na 2016 r. 
wydatkach, oszacowanych na kwotę 17.017.717,00 zł, ujęto środki na wykonanie zadań 
własnych, w tym obowiązkowych, jak i z zakresu administracji rządowej , a także zadań 
realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst. Budżet ma charakter deficytowy i w 
uchwale budżetowej określono źródła pokrycia deficytu. 

Zawarte w projekcie uchwały budżetowej zapisy o charakterze delegacyjnym nie 
budzą istotnych zastrzeżeń. 

Z tych względów orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszej uchwały przysługuje Wójtowi Gminy odwołanie do pełnego składu 
Kolegium Izby za pośrednictwem tut. Zespołu w Zamościu w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. 

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

Przewodnicząca 
Składu Orzekającego 

Teresa Gutowska 


