Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 162/20
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 30.04.2020r.

Określenie Szczegółowego sposobu obliczania należnej Operatorowi Rekompensaty
(mechanizm Rekompensaty) oraz wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądu
Rekompensaty, reguły dotyczące unikania i zwrotu nadwyżek Rekompensaty.
§1
Wykonawcą usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym będzie Gmina Opatówek.
W imieniu Gminy Opatówek - Operatorem wykonania usługi świadczonej w ogólnym interesie
gospodarczym będzie Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.
§2
1. Przychody z Rekompensaty rocznej przeznaczane będą na pokrycie:
1) Wszystkich kosztów związanych z działalnością Operatora (wraz z kosztami amortyzacji
od wkładu własnego) kalkulowane zgodnie z zasadami rachunkowości - PLN/rok.
2) Kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem niezbędnej infrastruktury
technicznej, jeżeli będą ponoszone przez Operatora - PLN/rok.
3) Kosztów finansowych bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług (w tym
z zakupami inwestycyjnymi na potrzeby ich świadczenia) - PLN/rok.
2. Rekompensata będzie pomniejszana o ewentualne inne przychody, dotacje lub przysporzenia
na pokrycie tych samych kosztów. W kalkulacji kosztów usług objętych umową
o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym zostaną uwzględnione wszystkie
koszty związane wyłącznie ze świadczeniem tych usług.
§3
Reguły dotyczące unikania i zwrotu nadwyżek Rekompensaty
1. Rekompensata będzie weryfikowana przez Gminę nie rzadziej niż co roku, w oparciu o dane
finansowe roku poprzedniego.
W razie wystąpienia nadwyżki wskaźniki służące do obliczania Rekompensaty będą
uaktualniane na przyszłość.
2. W celu zapobieżenia powstania nadwyżek Rekompensaty, Operator zobowiązany jest
dochować należnej staranności dla tworzenia sprawozdań oraz ustalania aktualnych danych.
3. Wskaźnikiem służącym do weryfikacji Rekompensaty jest wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).
4. Zgodnie z art. 5 ust. 7 Decyzji KE 2012/21/UE stopa zwrotu z kapitału, która nie może
przekraczać odnośnie (właściwej) stopy swap powiększonej o premię w wysokości 100
punktów bazowych. Na dzień sporządzenia uchwały stopa ta wynosi: 2,91 % bazowych,
a więc 3,91%.
5. Do dnia 15 lutego każdego roku następującego po roku otrzymania przez Operatora
rekompensaty rocznej, zostaną przedstawione sprawozdania zawierające ocenę prawidłowości
obliczonych i otrzymanych w minionym roku Rekompensat ze szczególnym podkreśleniem
oceny czy nie doszło do wypłaty Nadwyżki Rekompensaty.
6. W terminie do 30 czerwca danego roku Operator zobowiązany będzie do przygotowania
założeń na następne lata, celem sporządzenia założeń na kolejny rok oraz wyczerpujących
informacji w zakresie, stanowiącej ewentualnej kwoty Rekompensaty rocznej na kolejny Rok.
§4
Kontrola i przegląd Rekompensaty
1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy rachunkowe z realizacji projekty podlegają kontroli
prowadzonej przez właściwe instytucje krajowe, Komisję Europejską, czy Europejski
Trybunał Obrachunkowy. Operator zobowiązany będzie zapewnić dostęp do dokumentacji
i poddać się prowadzonym kontrolom.
2. Na podstawie art. 8 Decyzji KE 2012/21/UE Operator będzie przechowywać przez okres
dziesięciu lat wszystkie niezbędne informacje, na podstawie których Komisja Europejska
może określić, czy przyznana rekompensata jest zgodna z Decyzją KE 2012/21/UE.

3. Operator zobowiązany jest do przekazania Gminie - dokumentów, materiałów i informacji,
zgodnie z wymogami i wzorem wynikającym z dyspozycji zawartych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz
informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych
przedsiębiorców (Dz. U. z 2007 r. Nr 162 poz.1147).
4. Gmina może ustalić wykaz i zakres dodatkowych informacji, danych i dokumentów do
kontroli prawidłowości ustalania i rozliczania Rekompensaty lub Rekompensaty rocznej oraz
prawidłowości obliczania ewentualnej Nadwyżki Rekompensaty.
5. Gmina zobowiązana będzie do weryfikacji, w stosunku do dowolnej ilości kolejno
następujących po sobie lat Okresu świadczenia usług, czy średnioroczny zysk netto
z badanego okresu świadczenia Usług publicznych nie przekraczał Rozsądnego zysku.
Weryfikacja dokonywana jest na podstawie gromadzonych i archiwizowanych przez Gminę
danych.
§5
1. Weryfikacja wysokości rekompensaty
1) Wydatek Operatora (-)
2) Wpływy:
a) przychody ze sprzedaży,
b) zaciągnięcie kredytów i pożyczek,
3) Dotacje
4) W wydatkach uwzględnia się:
a) koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji,
b) koszty finansowe,
c) spłata kredytów i pożyczek
2. Wydatki inwestycyjne
1) wkład majątkowy Gminy służący prowadzeniu powierzonej mu działalności w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych tj. wartość aktywów netto (tj. wartość bieżących
aktywów) służących tej działalności, na początek okresu zobowiązania,
2) wydatki ze środków własnych Gminy (tj. bez dotacji, pożyczek, kredytów itp.) na pokrycie
nakładów inwestycyjnych innych niż w ramach projektu służące realizacji umowy
3) wydatki ze środków własnych Gminy na odtworzenie majątku służącego prowadzeniu
działalności w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych (zarówno majątku
wytworzonego w ramach projektu, jak i majątku angażowanego przez Gminę),
4) podatek dochodowy w części przypadającej na działalność powierzoną w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych.
3. W celu zweryfikowania IRR na początek okresu zobowiązania do świadczenia usług
w ogólnym interesie gospodarczym należy przyjąć dane z prognozy na cały okres umowy.
Natomiast późniejszej, corocznej weryfikacji IRR należy dokonać na podstawie faktycznych
danych z lat przeszłych oraz aktualizowanej prognozy na lata pozostałe do końca okresu
zobowiązania do świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym. Jeśli dla całego
okresu świadczenia usług IRR będzie poniżej wartości granicznej "rozsądnego zysku", to
rekompensata nie jest nadmierna.

