
Uchwala Nr SO-0951/36/PJ5/Ko/2019

c kładu Orzekającego Regionalnej b.b. Obrachunkowej w Poznaniu

z.dnia 25 st cznia 20 i 9 f.

W sprawie wyrażertła opinii o prawidłowości planowane] kwoty długu Powiatu Kolskiego

Działając na podstawie 311. 13 pkt 10 i art, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o

regionsln rch izbach obracbunkowych (j.t. Dz. U. z 2;016r. poz. 56noraz art, _30 ust, 4 u tawy z dnia 27

ierpnia 2009 f. o finansach publiczn ch (j.t, Dz. U. z 20] 7:r. poz. 2077 ze zm.) kład Orzekający

wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 stycznia 2016

roku ze zmianami, w 'kładzie:

Przewodnicząca:

Członkowie:
Zofia Ligooka
Józef Gezdzikie WlCZ

Leszek Maclejew kj

po dokonaniu analizy wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kol kiego na lata 2019-

2027 oraz uchwal budżetowej Rady Powiatu Kolskiego na 2019 rok, wyraża

opinię pozytywną

o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kol kiego

Uzasadn'enie

W dniu 27 grudnia 2018 f. Rada. Powiatu Kot kiego podjęł uchwałę w prawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 (Nr IV/21/2018) oraz. uchwałę

budżet ,wą na rok 2019 (Nr TV/22!2018). Z wymienionych wyżej uchwał wynika re w 2019

roku planuj się zwiększ nie zadłużenia Powiatu Kolskiego i na koniec roku prognozowany dług

wyniesi 6.443.798,49 zł (7,78% planowanych dochodów budżetu Powiatu). W kolejnych

lat ch zadłużenie Powiatu będzie się zmniejszało i \:ostatnim 2027 roku zostani ałkowicie

spłacone. latem proJnoza kwoty długu sporządzonajest na okres, na który zaciągnięto iplanuje
się zaciągnąć zobcwiązania, co wyczerpuje dyspozj eję art, 227 ust, 2 ustawy o finansach

publiczn ch.

Powiat Kolski posiada zobowiązania z tytułu udzielonego poręczema, które będą

obciążać budżet do 2025 roku. co ustalono na postawie objaśnień zała zonych do uchwał. w

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdań o stanie żobowi zań wg

tytułów dłużnych oraz poręczeń] gwarancji (Rb-Z),

Z symulacji w kaźników spłat zadłużenia Powiatu Kolskiego oraz potencjalnych

zobowiązań wynikąiących z udzielonego poręczenia ~ nika.że 'lrV lata h 2019-2027 relacja. o



której mowa wart 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan ach publicznych kształtować

się będzie następuj ęco:

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art, Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat}'
Rok 243 ustawy o ffnansach publłcznych obliczony w oparciu o zobowiązań, (I której mowa w an, 243 ust.

plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 1 ustawy O finansach pub licznych

20]9 7,93 2,53

202U 7.99 2,86

2021 7,54 2,22

2022 9.10 1,65

2023 9.l3 1,59

2024 9.lJ 153

2025 9,13 1,47

2026 9..lJ 0,70

12Q27 9.13 0,66

W OparCIU O powyższe dam: Skład Orzekający stwierdza że w latach 2019-2027

prognozowana spłata zobowiązań Powiatu Kolskiego nie przekrocz relacji, o której mowa w

art, 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wskazane wielkości relacji ustalone zostały w oparciu o dane wynikając L, uchwalort j

wieloletniej prognozy finansowej, przy założeniu pełnej realizacji dochodów' 'IN tym dochodów

bieżących i ze sprzedaży majątku, utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym

wydatków bieżących oraz osiągni cia zakładań j nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami

bieżącyn i.

kład Orzekający , skazuje. że w dniu ] .l 2.20 18 r. Sejm uchwalił ustawę o zrmame

ustawy o finant ach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 f. poz. 2500), która

weszła w życie z dniem l stycznia 2019 roku. a terminy zastosowania poszczególnych

zmienionych przepisó określono w art. 7mlO Le' usta" •. W ustawie wyeliminowano z

indywidualnego wskaźnika zadłużenia jedno tek samorządu terytorialnego dochody ze

sprzedaży majątku. jako elementu poprawiają ego możliwość spłaty zadłużenia oraz wydłużono

z 3 do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia. Ustawa umożliwia także spłatę

istniejącego zadłużenia JST nowym długiem, o niższych ko ziach obsługi Oraz wcześniejszą

płatę zadłużeniu z własnych środków Iin3.1lS0'NYch oraz wolnych ~rodkuw z tytułu rozliczenia

zaciągni ętyc h zobowiązań.
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Limitem spłaty zadłużenia będą objęte nie tylko od 'elki od zobowiązań dłużnych, ale \ szystkie

wydatki na obsługę długu JST. m. in- prowizje \~f związku l. udzieleniem kredytu czy pożyczki.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekłjak w sentencji.

Ząlia Ligodca

Poucz nie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekają ego służy odwołanie do Kolegium lzby w

terminie 14 dni od daty jej dor cz nia,
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