
~ , PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH
. ,
~. ~stawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7p'~ździernika 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
\ (t.j. Dz. U z 2016, poz. 561 z pozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU
\Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
b. DANE WNIOSKODAWCY
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

IX] I. jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

4. związek, stowarzyszenie powiatów 5. samorządowe jednostki organizacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
(w tym samorządowe osoby prawne) ( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa pełna
Miasto Kielce

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat: Kielce Gmina: Kielce Miejscowość: Kielce

Ulica: Kielce Nr domu: Kielce Nr lokalu: Kielce

Kod pocztowy: Kielce Poczta: Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego łub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)

art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.
2077, z późno zm. (zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2018r. poz. 62,1000,1366,1693,1669,2354,2500, z 2019r. poz. 303, 326 i 534.)



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYT ANIA (PYT AŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

W Uchwale Rady Miasta Kielce Nr VI17412019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045, została zaprognozowana konieczność
przeprowadzenia konsolidacji zadłużenia. Powyższa prognoza zakłada zaciągnięcie kredytu
konsolidacyjnego, skutkującego przesunięciem w czasie części rat kredytów przypadających do
spłaty w latach 2020-2026, na lata 2030-2036.

Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej

Mając na względzie powyższy stan faktyczny, pojawia się wątpliwość dotycząca zastosowania art.
243 ust.3b ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 w brzmieniu nadanym ustawą
z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2018r. poz. 2500).
Czy w kontekście obowiązującego limitu spłaty zadłużenia oraz konieczności restrukturyzacji
harmonogramu spłaty długu, istnieje możliwość zaciągnięcia przez Miasto kredytu
konsolidacyjnego (poza budżetem jst oraz poza rachunkiem bankowym gminy) z nowym
(późniejszym od dotychczasowego) terminem jego spłaty. Przeprowadzenie powyższej operacji
poza budżetem jst jako "pozabilansowej operacji na długu", umożliwiłoby realizację konsolidacji
zadłużenia bez stosowania warunku obniżenia łącznego kosztu obsługi długu.
Czy dodanie ust. 3b do art. 243 ustawy o finansach publicznych, jest równoznaczne
z ograniczeniem możliwości przeprowadzenia przez jst konsolidacji zadłużenia poza budżetem
i poza rachunkiem budżetu gminy?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części C.

Miasto Kielce dąży do skutecznego przemodelowania aktualnego harmonogramu wysokości
rozchodów z tytułu rat kredytów. Powyższe potrzeby mogą być zrealizowane poprzez
przeprowadzenie konsolidacji zadłużenia bez udziału rachunku bankowego gminy oraz poza jej
budżetem.

Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy łub osoby

"pow~\ ~
~

09.05.2019r.


