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RIO-Z-I-0038/15/2019 
Uchwała 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie 

z dnia 22 stycznia 2019 roku 

w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) i art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w 
oparciu o zarządzenie Nr 19/18 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
17 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie, po analizie podjętych przez Radę Gminy Adamów uchwał: w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2019, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach: 

Aneta Siek - przewodnicząca 
Dariusz Kołodziej - członek 
Ewa Gomułka - członek 

uchwala, co następuje: 

pozytywnie opiniuje się prawidłowość planowanej kwoty długu gminy Adamów. 

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

Rada Gminy Adamów w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę budżetową na rok 
2019 oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, obejmującą prognozę kwoty 
długu na lata 2019-2025. Stanowią one podstawę źródłową do wydania przez skład 
orzekający izby obrachunkowej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Na podstawie w/w dokumentów Skład Orzekający ustalił, że zadłużenie na koniec 
2019 roku z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych po 
dokonaniu planowanej na ten rok spłaty zadłużenia ma wynieść 5.510.669,00 zł. Planowana 
kwota długu wyliczona została poprawnie. W prawidłowej wysokości, uwzględniającej 
planowane przychody oraz spłaty zadłużenia, ustalona została również kwota długu w 
kolejnych latach objętych prognozą kwoty długu. 

W aktualnym stanie prawnym dopuszczalna granica zadłużania się jest uzależniona 
od indywidualnego dla danej jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika spłaty 
zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą, co wynika z art. 243 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do postanowień ww. przepisu 
wskaźnik planowanej w poszczególnych latach kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu 
wyłączeń ustawowych), do planowanych w każdym roku dochodów ogółem nie może 
przekroczyć dopuszczalnego indywidualnego dla danej jednostki wskaźnika spłaty 
zobowiązań (tj. średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej 
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 
o wydatki bieżące, do dochodów ogółem danego roku, po uwzględnieniu wyłączeń 
ustawowych). Z przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej danych wynika, 
że w 2019 r. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony dla gminy Adamów 
wynosi 8,66 %, zaś wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia wynosi 3,37 %. Również w 
kolejnych latach, które obejmuje prognoza kwoty długu planowane jest zachowanie relacji 



wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych. Relacja ta została wyliczona w 
oparciu o dane przedstawione w prognozie kwoty długu, a jej spełnienie w całym okresie 
uzależnione jest od zrealizowania zaplanowanych wielkości budżetowych poszczególnych lat, 
mających wpływ na kształtowanie się tej relacji. 

Mając na uwadze, że kwota długu wynikająca z planowanych do zaciągnięcia oraz 
zaciągniętych zobowiązań zaplanowana została w prawidłowej wysokości, a zaplanowana 
spłata nie narusza ustawowych limitów, skład orzekający postanowił jak w sentencji. 

Niniejsza opinia, w myśl art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych 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 2018, poz. 1330 ze zni). 

Z tych względów orzeczono jak na wstępie. 

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

Przewodnicząca 

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


