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Dotyczy: odpowiedź na pismo BPS.DKS.KU.0401.1.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie opinii
na temat rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiadając na pismo BPS.DKS.KU.0401.1.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r., przy którym załączono projekt
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 31) przedstawiam, co następuje:
Przedmiotem ustawy jest zmiana indywidualnego limitu udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w finansowaniu programów, projektów lub zadań
jednostek samorządu terytorialnego dofinansowanych ze środków UE, od którego stosuje się wyłączenie
z limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
Nowelizacja zakłada zmianę limitu ustalonego w art. 243 ust. 3a powyższej ustawy z 60 do 40% ogólnych
kosztów realizacji zadania objętego umową o dofinansowanie, co według założeń niniejszego projektu
pozwoli zwiększyć liczbę projektów unijnych, w realizacji których zobowiązania zaciągane na sfinansowanie
wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego (JST) zostaną objęte wyłączeniem z indywidualnego
limitu zadłużenia. Oczekiwanym skutkiem jest zwiększenie stopnia wykorzystania przez JST dostępnych
środków z obecnej perspektywy finansowej UE, jak również środków planowanych w nowym okresie
programowania.
Należy zauważyć, że proponowane rozwiązanie może przyczynić się do zwiększenia poziomu wykorzystania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zachęcić do prowadzenia długofalowych inwestycji
w JST, przez co może wykazywać charakter prorozwojowy. Ułatwienie prowadzenia planów rozwoju
przez JST może w dłuższej perspektywie czasowej przyczynić się do rozwoju gospodarczego i zmniejszania
ubóstwa.
Jednocześnie należy jednak mieć na uwadze możliwość podniesienia poziomu zadłużenia JST w przypadku
spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego jednostki, co może skutkować
utratą zdolności do spłaty zadłużenia i wystąpieniem o pożyczkę z budżetu państwa.
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W związku z tym projekt wymaga oceny kondycji finansowej JST, w szczególności w aspekcie możliwości
obsługi aktualnego i przyszłego zadłużenia tych jednostek, jak również prognozy kształtowania się kosztów
inwestycji.

Z poważaniem
Marek Redźko
Dyrektor Generalny
Minister z up.
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