
Uchwala Nr SO-0951/6/P/5/Ko/2016 
Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 18 stycznia 2016 roku 

w sprawie wyrazenia opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Miasta Konina. 

Dziataj^ na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U . z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 230 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. 0 finansach publicznych (Dz. U . 2013 poz. 885 ze zm.) Sklad Orzekajqcy wyznaczony 
Zaizqdzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 stycznia 2013 roku ze 
zmianami, w skladzie: 

Przewodnicz^ca; Zofia Ligocka 
Czlonkowie: Renata Konowalek 

Leszek Maciejewski 

po dokonaniu analizy wieloletniej prognozy fmansowej Miasta Konina na lata 2016-2019 
oraz uchwaly budzetowej Rady Miasta Konina na 2016 rok, wyraza 

opini^ pozytywnq z uwag^ 
o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Miasta Konina* 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 16 grudnia 2015 roku Rada Miasta Konina podj^la uchwal? w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2016-2019 (Nr 246) oraz uchwaly 
budzetow^ na rok 2016 (Nr 247). Z zapisow wymienionych uchwal wynika, ze najwyzszy 
poziom zadluzenia Miasta Konina wystapi w roku 2016 i wyniesie 115.748.177,74 zl (29,70% 
planowanych dochod6w budzetu Miasta). W kolejnych latach zadhizenie Miasta b^dzie si^ 
zmniejszalo i w ostatnim 2026 roku zostanie calkowicie splacone. Zatem prognoza kwoty dlugu 
sporz^dzona jest na okres, na ktory zaci^gni^to oraz planuje si? zaci^gn^c zobowi^zania, co 
wyczerpuje dyspozycj? art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Miasto Konin posiada zobowi^ania z tytulu udzielonego por^czenia, ktore b^d^ 
obci^zac budzet w latach 2017 - 2036, co ustalono na podstawie uchwaly w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej oraz objasnieh zalqczonych do tej uchwaly. W kazdym roku obj^tym 
prognozy kwoty dlugu zaplanowano wydatki biez^ce na sfinansowanie potencjalnych 
zobowi^ah wynikaj^cych z udzielonego por^czenia. Z tresci objasnieh do wieloletniej 
prognozy finansowej wynika, iz w budzetach na lata 2027 - 2036 rowniez wystapi obowi^zek 
planowania wydatkow biezacych na sfinansowanie zobowiazah z tytulu udzielonego por^czenia. 

Z symulacji wskaznikow splat zadluzenia Miasta Konina oraz potencjalnych zobowiazah 
wynikaj^cych z udzielonego por^czenia wynika, ze w latach 2016-2026 relacja, o ktorej mowa 
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w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubhcznych ksztahowac si? b?dzie 

nast?puj^co; 

Rok 
Dopuszczalny wskaznik sptaty zobowi^n 
okrê lony w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 
kwartalow roku poprzedzaĵ cego rok budzetowy 

Wskaznik planowanej t̂ cznej kwoty splaty 
zobowiqzan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 

ustawy 0 finansach publicznych 

1 2 3 

2016 6,23 5,56 

2017 6,97 6,79 

2018 7,50 6,97 

2019 8,38 7,08 

2020 9,92 7,52 

2021 10,71 7,10 

2022 11,02 5,68 

2023 10,95 3,77 

2024 10,95 3,68 

2025 10,95 3,48 

2026 10,95 3,39 

W oparciu o powyzsze dane Sklad Orzekaj^cy stwierdza, ze w latach 2016-2026 
prognozowana splata zobowiqzan Miasta Konina nie przekroczy relacji, o ktorej mowa w art. 
243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Nalezy jednak zauwazyc, ze 
w 2016 roku roznica mi?dzy maksymalnym dopuszczalnym wskaznikiem splat zobowiazah z 
art. 243 ustawy o finansach publicznych (prawa strona wzoru), a planowanym wskaznikiem 
splat zobowiazah (lewa strona wzoru) wynosi tylko 0,67 punktu procentowego (6,23% -
5,56%), w 2017 roku zaledwie 0,18 punktu procentowego (6,97% - 6,79%) i w 2018 roku 0,53 
punktu procentowego (7,50% - 6,97%). Dla obliczenia maksymalnego dopuszczalnego 
wskaznika splat zobowiazah z art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2016 przyj^to 
planowane wartosci wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartaly z wykonania budzetu dla roku 
poprzedzaJ4cego rok budzetowy, tj. rok 2015. Uzyskanie w 2015 roku dochodow biezacych na 
poziomie nizszym niz zaplanowano w budzecie, moze w tych okolicznosciach spowodowac, ze 
dopuszczalny maksymalny wskaznik splat zobowi^ah w 2016 lub 2017 roku zmniejszy si? do 
poziomu nizszego niz planowany wskaznik splat zobowiazah oraz obnizy si? ten wskaznik 
rowniez na 2018 rok. 
Nalezy zauwazyc, ze planowane dochody biez^ce wzrastaj^ szybciej niz planowane wydatki 
biez^ce. Dochody biez^ce planowane w 2019 roku w stosunku do dochodow wykonanych w 
2014 roku zwi?ksz4 si? o 24.916.702,27 zl, a w tym samym okresie planuje si? zwi?kszenie 
wydatkow biezacych o kwot? 5.253.651,59 zl . W objasnieniach do wieloletniej prognozy 
finansowej, jak rowniez w uzasadnieniu do uchwaly budzetowej nie podano informacji o 
podj?ciu dzialah maj^cych na celu restrukturyzacj? wydatkow biezacych budzetu, ktore w 
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a. 

perspektywie najblizszych lat skutkowac b^d^ ograniczeniem wzrostu poziomu wydatkow 
biezacych wraz z podaniem efektow finansowych tych dziatan. Wzrost dochodow biezacych 
oraz ograniczenie tempa wzrostu wydatkow biezacych ma istotny wptyw na poziom 
prognozowanego dopuszczalnego wskaznika splat zobowi^ah, o ktorym mowa w art. 243 
ustawy o finansach publicznych, a tym samym na poziom planowanych rozchodow na splaty 
zadluzenia i wydatkow zwi^zanych z obslugq dlugu. Wskazuj^c na powyzsze Sklad Orzekaj^cy 
fijrmuluje w tej cz?sci uwag?. 

Bior^c powyzsze pod uwag? Sklad Orzekaj^cy orzekt jak w sentencji. 

Pouczenie; Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego sluzy odwolanie do Kolegium Izby 
wterminie 14 dni od daty jej dor^czenia. 
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