Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
1.

W związku z decyzją Zarządu Powiatu o konieczności zaciągnięcia kredytu w wysokości
1.500.000,00 zł dokonuje się zmiany terminów i wysokości spłat rat zobowiązań – co
skutkuje dłuższym okresem spłaty rat kredytu tj. do roku 2022.

W związku z zapisami art.222 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych, który mówi o tym, że prognoza finansowa obejmuje okres roku
budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat (nie może być jednak krótszy niż
okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć.
Oraz nie krótszy niż okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć
zobowiązania). W przypadku Powiatu Międzychodzkiego termin spłaty zarówno tych
już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i latach
następnych - upływa w roku 2022.
2. W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany polegające na przyjęciu kwot zgodnych z
uchwałą budżetową na rok 2017 i lata następne. W związku z tym zmianie ulega
kwota dochodów, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków
majątkowych, przychodów i rozchodów
Przychody i rozchody.

W budżecie Powiatu na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytów
długoterminowych w wysokości 2.500.000,00 złotych na finansowanie wydatków
inwestycyjnych. Z ogólnej kwoty planowanej kwoty przychodów
- 1.000.000,00zł kredytu zaciągnięty jako środki w realizacji projektu z udziałem
środków zagranicznych.
Kredyt spłacany byłby w następujących ratach
Rok 2019- 400.000,00
Rok 2020 –600.000,00
- 1.500.000,00 kredytu planuje się zaciągnąć na wydatki nie znajdujące pokrycia w
planowanych dochodach.
Powiat realizuje w roku 2017 dwa zadania inwestycyjne współfinansowane środkami
unijnymi:
a) Zadanie pn:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz-granica
powiatu szamotulskiego”. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w związku z podpisaną
umową o przyznaniu pomocy nr 00142-65151-UM1500043/16 z dnia 24.08.2016r.
zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego). Kwota dofinansowania
w formie refundacji wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji
tj. 2 299 156,04zł. W zawiązku z przedłużającą się procedurą kontroli poprawności
dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, Powiat nie może złożyć wniosku o płatność w terminie wskazanym
w Umowie o dofinasowanie, tj. do 30.11.2017r. W dniu 24.11.2017r. Powiat
Międzychodzki złożył wniosek o sporządzenie aneksu do Umowy w zakresie daty
złożenia wniosku o płatność do 15.12.2017r. Istnieje obawa, że środki z dotacji nie
zostaną wypłacone do końca roku 2017. Zgodnie z § 10 ust.1 „Agencja wypłaca
środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli Beneficjent………. Złożył wniosek o
płatność nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy…………„.
Warunkiem złożenia wniosku jest pozytywna kontrola dokumentacji przetargowej.
3.

b) Zadanie pn. „Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz
udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez
powiat międzychodzki”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 „Rozwój
elektronicznych usług publicznych” realizowane na podstawie Umowy
Nr RPWP.02.01.02-30-0009/16-00 z dnia 06.03.2017r. zawartej z Zarządem
Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinasowana w wysokości 85% wydatków
kwalifikowalnych, tj. 2 556 492,22zł. Powiat Międzychodzki złożył wniosek
o płatność 23.11.2017r. w formie zaliczki i refundacji na kwotę 1 063 900,80zł.
Wypłata środków możliwa jest po sprawdzeniu postepowania o zamówienie
publiczne. W związku z trwającą procedura weryfikacji dokumentacji przetargowej,
istnieje obawa, że środki z dotacji nie zostaną wypłacone do końca roku 2017.
W zawiązku z zaistniałą sytuacją, konieczne jest zaciągnięcie przez Powiat kredytu
długoterminowego. Spłata kredytu przewidziana jest od 2019 roku z dochodów
własnych powiatu. W świetle art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
jednostka samorządu terytorialnego może zaciągnąć kredyt na finansowanie
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Kredyt spłacany byłby w następujących ratach
Rok 2019- 300.000,00
Rok 2020 –400.000,00
Rok 2021– 800.000,00
4.W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian polegających na
aktualizacji kwot i dostosowanie do zakresu realizowanych zadań w roku 2017, 2018 i latach
następnych.
Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę:
1.
wielkość zobowiązań Powiatu, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych
kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz tych, które
zostaną zaciągnięte w roku 2017.
W projekcie WPF na lata 2017-2022 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku kredytów
już zaciągniętych wielkość spłat wynika z harmonogramów spłat dołączonych do
poszczególnych umów. Analiza w tym zakresie wykazała, że zadłużenie Powiatu jest na
bezpiecznym poziomie, ale wymaga monitorowania.
2. wielkość zobowiązań Powiatu wynikających z uchwały nr 95/116/2013 Zarządu Powiatu
Międzychodzkiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie poręczenia w wysokości 11.131.944,00 złotych
pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ Międzychód w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.
Pożyczka przeznaczona jest na finasowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją
zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SP ZOZ Międzychód o pawilon
diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Ministra Zdrowia”
Poręczenie jest terminowe i ustalono je na okres 2013-2031.
Kwoty poręczenia zabezpieczające spłatę pożyczki ujmowane będą w uchwałach budżetowych w
kolejnych latach następująco:
a)
b)
c)
d)

Rok 2015 – 421.665,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
Rok 2016 - 654.820,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
Rok 2017 - 654.820,24 złotych- 3 raty spłacone
Rok 2018 - 654.820,24 złotych

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Rok 2019 - 654.820,24 złotych
Rok 2020 - 654.820,24 złotych
Rok 2021 - 654.820,24 złotych
Rok 2022 - 654.820,24 złotych
Rok 2023 - 654.820,24 złotych
Rok 2024 - 654.820,24 złotych
Rok 2025 - 654.820,24 złotych
Rok 2026 - 654.820,24 złotych
Rok 2027 - 654.820,24 złotych
Rok 2028 - 654.820,24 złotych
Rok 2029 - 654.820,24 złotych
Rok 2030 - 654.820,24 złotych
Rok 2031 - 654.820,16 złotych

Z art.243 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota przypadających w danym roku
budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do
planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych
dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2022
wielkości dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków oraz spłat zaciągniętych
kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww relację.

