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Składu Onzekajęcego Regionalnej lzby obrachunkowej rv Poznaniu

s dnia 1S stycznia 2Sl9 roku

rv spławie wyrażenia opinii o pł'awidłowości planowanej irwoty clługu Grniny Poniec.

Działająo na pł:dstawię ad' 13 pkt 10 i art. 19 ust' 2 ustawy z dnia 7 października 1997 r'

o regionalnych izba*h obrachunkowych t-L}z. U. z Ż016 r., paz. 56i) orąz aft. 23t} ust' 4

ustai.vy z dnia 27 sierpnia Ż{}a9 r. o finansach publicznych (Dz. L}. 2017 r', paz.2a7i ze zm.) Skład

Orzekający Regionalrłej trzby abrachunkowej rv Poznaniu wyznaozony Zarządzeniem Nr4/2016 Prezesa

Regionainej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku (ze zm.) w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepaliska

Członkowie: Beata Rodewald-Łaszkowska

Zdzisław Drcst

wyraŻa, w oparciu o przyjęte przez Gnrinę Połliec:

łviełoletnią prognozę finansową na lata Żg19-2a32,

uchwałę brrdżetową naŻ019 r.,

opinię poąv8wną

o prawidłowości planowanej kwoty ilługu, wynikającej z zaciągnięĘch zobowiązań Jednostki.

UT.ASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2018 r. Raria Miejska w Poniecu podjęła uchwaĘ:

Nr III/25I201B w sprarvie uchwalenia Wielolętniej Prognczy Finansowej Gminy Fonięc fialafu2a19-

Ż03Ż

Nr 1111261201 8 w sprawie uchwaĘ budżetowej nd rok 20 i 9.

Prognoza kwoĘ długu, stanowiąca częśó wieloletniej prognozy finansowęj. uchwalona została ła lata 20i9-

Ż03Ż, cryli na okres, na który zaciągnięto zobowiązarria, co wYczerpuje dyspozycje art' Ż27 ust.2 ustawy z

dnia27 sierpnia Ż009 r. o finansaclr publicznych.

Prognoza' oprócz krvoty długu, wskazuje takzę:

w lataclr Ż019-2a32, relacjo, o której mowa w art' Ż43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o {inansach

publicznych,

sposób sfinansowania spjaty cługu'

Na podsiawie arraliry wyżej wskazanycii uchwał Rady oraz spra'rł'ozdań i{b_Z sporządzonycl'i wg

stanu na dzięfi31.12.2017 r. i 30.09.20l8 r., Skład orzekający ustalił, co następuje:

- budżet roku 2019 i wieloletnia prognoza finansowa wykazują zgodność w zakresię wyniku buciżetu i

zwlązanych z nirn kwot prrychodów i rozchodów oraz dfugu, co jest wymagane przepisem art. 229

ustawy z dnia21 siełpnia 2009 r. o finansach prrblicznych,
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* w każdym roku objęĘm prognozą planowana kwota wydatkółv bieżących jest łriższa od plarrowanej

kwoty dochodów biezących. co jest \^/ymagane przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

f lnansach publicznych.

* planowana kwota dfugu w roku budżętovJym i latach następnycłr ustalona z*staŁa prawidło*,o, w oparciu

o zaciągnięte zobowiązania zwrotne; szacowany dług na 31.12'2a19 r. wynosi 8.947 '956,Ż6 zŁ,

przyjęt:J w prognozie kwoty długu sposób sfinansowania dfugu jest prawnie dopuszczainy,

- w lataęh 2t\1E-Ż03Ż (w sytr:acji osiągnięoia w poszczególnych latach zahJadanych wielkości

budżetowych) nie zostanie przekroczona relacja. o której lło\Ą/a w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

r. o finansach publicznych, co obrazuje poniższa tabela:

Rok

Planowany
wskaźnik spłaty
zobowiazań rr' 7o

Max. wskaźnik spłaty
zoborviązań zart,Ż43 u'f.p. w

o//ą

20t9
4,92

*4,73 l 1.58

2oŻ{l 4,60 10.34

2021 a, <, 7,99

2422 1 55 7.42

2023 5,39 7,48

2424 i,78 7,67

2ł25 I,i5 7,83

z&Ż6 l.l I 7,90

2{JŻ7 1,07 8.1 1

?q28 1,03 &,27

20Ż9 1.00 8,40

2CI30 0,96 t( 5l

2031 0,93 8'ó0

2032 0,30 8.67

* planowcsłty lłskaźnik spłaĘ zobowiqzań po zastosowaniu. wyłqczeń z art' 243 ust. 3cł + odsetki i dyskołto
podlegajqce wyłqczeniu z lirniłu spłaĘ zobowiqzań, o których mowa w (łrt. 243 ustcłł,y o finansach
publicznych,.

Ana|iza uchwĄ Nr IIIl25l2018 z dnia 20 grudrria 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej wykazała, iż w załączniku Nr l,,Frzepływy Finansowe'' w roku 2019 Jedrrostka zastosorł-ała

wyłączenla w zakresie u'1ą16rgrłych wyłączeń z limitu spłaty zelbowiązań. o których inowa w arź.243 ust. 3 i

3a ustawy o finansach publicznych tj.

poz. Ż.tr.3.1.2 ,,odsetki i dyskonto podlegające rłyłączeniu z iimitu Spłaty zobołviązań, o którym mowa w

art'.2l3ustawy, z Ę'tułu 
lzobłwiązaitna 

wkład krajclr,vy" _rv roku 20] 9 w k*,clcie 9{}a zł,

* poz.5.1.1 i poz' 5'1.l.2 -,,kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określcnyeh w

alt.243 a ustawy" w roku ŻaI9 w kwocię ó0.000 zł.
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Zastosowane w WPF wyłączenia w poz. Ż.1 .3.1'2 ,,odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z iimitu spłaty

zabowiązan, o którym mowa w art' Ż43 ustawy, zĘtuŁu zobowiązań na wkład krajowy'' doĘczą wyłączeń, o

których mowa w art. Ż43 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj.

spłat rat kredytów i poĘczek zaciągniętyeh w z'wiązku Z umową zawal1ą ła realizację pfogramu'

projektu lub zadania finansowanego zudziaŁem środków, o których mowa w art. 5 ust' 1 pkt2, wraz z

naleznymi odsetkami (pkt. 1),

- wykupów papieńw wartościorłyeh emitowanych w nviązku z umową zawartą łra realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryclr mowa w art' 5 ust. i pkt 2, wraz z

naleznymi odsetkami i dyskontem (pkt.la;,

poręczeń i grvarancji udzieionych sarnorządowyl-li osobom prawnym realizującyin zadania jednclstki

samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o ktorych mowa w

arr. 5 ust. 1 pkt 2 (pkt. 2)

w terminie nie dfuższym niŻ9* dni po zakończeniu progremŁl' projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetęk i dyskclnta od zobowiązań zaciągnięĘch na wkład

krajowy, o których mowa w pkt 1 i la.

Z objaśnień do Więloletniej Prognozy Finansowej Grniny na lata Ża8 * 2a32 nie wynika w związku z

realizacją jakiego programu, projektu lub zadania współfinansowanego ze środkólv, o których lnowa w ań' 5

ust. l pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zastosowano r.vyłączenia z limitir spłaĘ zobowiązan, o których

mowa w afi. Ż43 ust. 3 ustawy oraz czy jednostka posiada uprawnienia do zastosowania wyłączęnia z limitu

spłaty zoł:owiąeań. c których mo'wa rv art. Ż43 ust.3 ustalr'y o finansaclr pubiicznych {zawarto utnowy na

realizac.ię programu' projektu iub zadairia finansowanęga zudziaŁem środków, o których mowa w aft' 5 ust.

I pkt 2).

Natomiast zastosowane rvyłączenia w poz. 5.1.1 i 5' 1 .1 .2 dotyczą wy',ąQzeń, o których rnowa w art.

243 ust.3a ustawy o finansach publicznych tj. spłat kredytÓw i poĘczek wykupu papierów wartościowych

w związku Z umową zawalźą na realizację progfamu, projektu lub zadania finansowanego -w co najrnniej

600ń ze środków, o których mowa rv art' 5 ust' lnpkt 2' w części odpowiadającej wydatkom na wkład

krąio*y fi nansowanych tymi zobowiązaniami.

Przepis ust' 3a art. 243 ustawy dodany został ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o anianie ustawy o finansach

publicznych oraz niektóryclr intryclr ustaw (Dz. U . z 2aB t', poz. 1646). Z unonnolvaniem Ęm łąezy się alt.

13 ustawy zmieniającej, zgodnie z ktorym przepis aft. 243 ust. 3a ustauy o finansach publicznych ma

zastosowanie do rłydatkółvwynikającychz umowy o dofinansowanie, o któroj mowa w art.Ż06 te.j ustawy.

zawartej po dniu i stycznia 2013 r. i poniesionych po tyrn dniu.

Z objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Grnin5' nie lvynika, kiedy zawarto umowę na

dofinansowanieześrodkówaoktółych$]owawart.5ust. 1pkt2ustai.q'ofinansachpublieznychwzrviązku

z realizacjąjakiego zadanta i w jakim okresie, bowiem co podniesionł rvczęśniej na rnacy art' 13 ustawy

zmionia.iącej usta$'ę o finansaeh publiezrrycil z dnia B |istopada 2013 roku" wyłączenia z t5,.tułu zaeiągniętych

zobowiązań na wydatki reałizowane ze środkÓw" o ktÓrych mowa w art. 5 ust' 1 pkt Ż. w części

odpowiada.iącej wydatkom na wkład krajowy {art.243 ust. 3a), których umowy o dofinansow'anie zawarte

zostały przed dniem i sĘcznia 2013 nie nrogą podlegaÓ Ęrn wyłączeniom'
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Na podstawie objaśnień przyjętych wartości do uchwĄ Nr XXX/24ll20l7 Rady Mie.iskiej w Poniecu z

dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletnie.j Prognory Finansowej Grniny Poniec na lata

2018 _ 2032, Skład orzekający ustalił, lżprzedmlotowe wyłączenia w poz.2'1.3.l.2 orazpoz' 5'7.1 i poz.

5.1'l.Ż są zwiqzane ,,z finansowaniem ządania w zwiqzku z ułnowq Za'vartq na realizację projektu

finansowanegow75'%ześrodków,ohórychmowilwart.5ust.]pkł2ustawy'WnłiqzkuzĘmspłata
zobowiqzania zcłciqgniętego na wWad łł'ajawy wraz z cdsetkami podlega wyłqczeniu ujętym w wierszach

2'].3'].2 i 5.1.].2 WPF. Umowg ta o numerze a0064-6921-UMIIaa024/I3 ciotyczy dafrnansołyrsnia budawy

kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej i została padpisana z Samarzqdem Wojełłództwa Wielkopolskiego w

dniu I3 września 2013 r.".

Skład orzekający lł'skazuje' że w drriu 14'1Ż"2018 r. Se.lrn uclrwalił ustawę a zinianie ustarvy

o finansach publicznych oraz niektóryclr innych Llstaw (Dz. U. z2$L8 r. poz. 258*)'

W ustawie wyeliminowano z in,Jyrvidualnego wskaźnika zadłuŻenia jednostek samorządu terytorialnego

dochody ze sprzedaĘ mają1ku, jako elementu poprarviającego rnożliwośó spłaty z'aółłŻęnia oraz w1,dłuzono

z3 do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia.

Ustawa umozliwia także spłatę istniejącego zadłużęlia JST nowym długierł, o nizszych kosztach obsługi

araz wcześniejszą spłatę zadłużęnia z własnych środków finansowych oraz wolnych środków z Ętułu
rozl iczęni a zaciągniętych zobouł iązań.

Limitem spłaĘ zadłużęnja będą objęte nie tylko odsetki od zobowiązan dŁużnych, ale wszystkie wydatki na

obsługę dfugu JST, m. in. prowizjew nviąz!łu z udzieleniem kredytu czy,pożyczki.

Biorąc powyZSZę pod uwagę Skład orzekający posianowiono jak w serrtencji.

Pouczenie: od uchwĄ Składu orzekającego sfuży odwołanie do Kolegium lzby w tęrminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
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