
URZĄD GMINY ADAMÓW 

RIO-Z-I- 0038/15/2016 

Uchwała 

Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lublinie 

z dnia 7 stycznia 2016 roku. 

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach objętych Wieloletnią 

Prognozą Finansową. 

Na podstawie art. 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. 1113 ze zm.) w zw. z art. 230 

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 885 

ze zm.) po zapoznaniu się z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i z uchwałą 

budżetową Gminy Adamów na 2016 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lublinie w składzie: 

Teresa Gutowska - przewodnicząca 

Ewa Gomułka - członek 

Dariusz Kołodziej - członek 

uchwalił, co następuje: 

1) pozytywnie opiniuje się prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Adamów 

wynikającą z planowanych i z zaciągniętych zobowiązań, 

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.z 2014, poz. 782 ze zm.). 

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

Rada Gminy Adamów w dniu 18 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 oraz uchwałę budżetową na 2016 rok. 

Stanowią one podstawę źródłową do wydania przez skład orzekający izby obrachunkowej 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. 

Opiniując planowaną kwotę długu, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, 

skład orzekający odnosi się do ustawowych ograniczeń wynikających z art. 243 i 244 ustawy 
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o finansach publicznych dotyczących wysokości rocznych obciążeń związanych ze spłatą tych 

zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi. 

W wyniku analizy w/w dokumentów Skład Orzekający RIO w Lublinie ustalił, że 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016-2019 i obejmuje prognozę 

kwoty długu do 2022 roku. Prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który 

zaciągnięto zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych. 

W prognozie kwoty długu przewidziano, że najwyższy dług wystąpi w 2016 roku, a w latach 

następnych zadłużenie będzie się zmniejszało i w ostatnim 2022 roku zostanie całkowicie 

spłacone. Wielkość długu na koniec 2016 roku zaplanowano w kwocie 4.373.721,00 zł. 

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zadłużenia do planowanych dochodów ogółem w 

roku 2016 wynosi 5,71%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 

11,31%. Jak wynika z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej, planowany w latach 

2016-2022 poziom spłat zobowiązań będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego 

indywidualnego limitu spłat, a tym samym zachowane zostaną relacje określone w art. 243 

ustawy o finansach publicznych. Relacja ta została wyliczona w oparciu o dane przedstawione 

w wieloletniej prognozie finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów oraz 

utrzymania planowanego poziomu wydatków, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki 

dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Otrzymuje : 

1. Rada Gminy Adamów 

3. a/a 

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak na wstępie. 

Przewodnicząca 


