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Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 561 z późno 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)

(KI l, jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

4. związek, stowarzyszenie powiatów S. 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 WY JAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

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

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92)



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

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

Miasto planuje zawarcie aneksów do części umów kredytowych, polegających na zmianie rat do
spłaty w poszczególnych latach, tj. obniżeniu ich wysokości w kolejnych latach oraz zwiększeniu
wysokości rat w latach późniejszych.

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

Mając na względzie powyższy stan faktyczny, pojawia SIę wątpliwość dotycząca kolejności
dokonywania poszczególnych czynności.

Czy prawidłowe jest wprowadzenie planowanych zmian w wysokości rat w poszczególnych latach
do poz. 5.1 WPF, a następnie zawarcie z bankami aneksów do umów kredytowych.

Czy zmiany wysokości rozchodów, wynikające z zawartych aneksów do umów kredytowych, mogą
być wprowadzone w poz. 14.1 WPF na najbliższej sesji Rady Miasta, przypadającej bezpośrednio
po dacie zawartych aneksów, odbywającej się w terminie wynikającym z harmonogramu sesji
zwyczajnych Rady Miasta? Jaki termin obowiązuje gminę w zakresie aktualizacji poz. 14.1 WPF
po zawarciu aneksów do umów kredytowych, zmieniających wysokości rat w poszczególnych
latach.

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

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części c.
Zgodnie z opimą prawną, zmiany dotyczące zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu
długoterminowego związanego z jego spłatą, wymagają uprzedniego dokonania stosownych zmian
w uchwale budżetowej jst lub wieloletniej prognozie finansowej.

Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy łub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy łub osoby
upoważnionej
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