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Szanowny Panie Starosto, wnioskiem z dnia 13.05.2020 roku, dor^czonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 13.05.2020 roku, zwrocit si? Pan o udzielenie
odpowiedzi na pytanie:

- Czy w kontekscle obowiqzuj^cego przepisu planowana do zaciqgni?cia przez Powiat pozyczka ze
srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i GospodarkI Wodnej w Kielcach na wkiad
wlasny w zwicizku z realizacjq^ projektu ze srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 podlegac
b?dzie ustawowemu wyl^czeniu z limitu sptaty zobowiqzah zgodnie z zapisem ust. 3a art. 243 ustawy
0 finansach publlcznych?
Z opisu stanu faktycznego wynika, ze Powiat planuje w biez^cym roku ziozyc wniosek do Ministerstwa
Klimatu o doflnansowanie projektu finansowanego ze srodkow Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego
dofinansowania projektu wynosi co najmniej 60% kosztow kwalifikowalnych.
Informuj?, ze tutejsza Izba podziela Pana stanowlsko zaprezentowane we wniosku, ze

pozyczka ze srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i GospodarkI Wodnej w Kielcach
na wkiad wiasny w zwiqzku z realizacj^ projektu ze srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej,
podlegac bgdzie ustawowemu wyl^czeniu z limitu splaty, zgodnie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach
publicznych.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 669 ze zm.), ograniczenia okreslonego w ust. 1 nie stosuje si? takze do wykupow
papierow wartoSciowych, splat rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem,
odpowiednio emitowanych !ub zaci^ni?tych w zwi^zku z umow^ zawart?_ na realizacj? programu,

projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2, w cz?sc! odpowiadaj^cej wydatkom na wkiad krajowy finansowanych tymi zobowi^zaniami.
W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszqcego dochod, poziom finansowania ze srodkow,
0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala si? po odiiczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego
zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotycz^cymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwot?
wydatkow na wkiad krajowy ustala si? w wysokosci jaka wynikalaby, gdyby poziom finansowania ze
srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony zostal bez uwzgl?dnienia zdyskontowanego
dochodu.
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Jak wynika z powolanego przepisu, do wyliczenia indywidualnego wskaznika zadluzenia j.s.t.
okreslonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nie uwzgl^dnia si? m.in. pozyczek,
(w tym pozyczek z WFOSIGW) wraz z naleznymi w danym roku wydatkami biez?cyml na obslug?
takiego zobowiqzania.

Zatem splata rat pozyczki z WFOSlGW wraz z naleznymi odsetkami, planowanej do zaci?gni?cla
w zwi^zku z umow?_ zawartq, na realizacj? projektu finansowanego w co najmniej 60% ze srodkow
pochodz^cych z budzetu Unii Europejsklej, w cz?sci odpowiadaj?cej wydatkom na wWad krajowy
finansowany tymi zobowl^zaniami, nie nalezy uwzgl?dniac do wyliczenia relacji o ktorej stanowi art. 243
ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Jednoczesnie pragn? podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowe]
w Kielcach, ktora nie posiada uprawnieh do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wykladni
przepisow prawa.
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