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WNIO~UDZIELENIE WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U z 2001, Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODAWCY BURMISTRZ MIAST A I GMINY LAGÓW
8.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. 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

BURMISTRZ MIAST A I GMINY ŁAGÓW

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość
KIELECKI

ŁAGÓW ŁAGÓW

Ulica Nr domu Nr lokalu

RYNEK 62

Kod pocztowy Poczta

26-025 ŁAGÓW

8.3. 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 lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)

art. 89 ust l pkt 3
art. 243 ust 3b
Ustawy o finansach publicznych



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

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)
Rada Miejska w Łagowie podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 10 117987,97 zł. W związku z podjętą uchwałą, gmina wystąpiła do
podmiotów udzielających finansowania na restrukturyzację zobowiązań. W wyniku zebranych ofert ma możliwość
sfinansowania wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w części kredytem w wysokości 5 060 000,00 zł w części
natomiast pożyczką w kwocie 5 057 987,97 zł

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

Czy przedmiotowe zobowiązanie może zostać spłacone w części pożyczką w części kredytem po
wcześniejszej zmianie uchwały w tej sprawie?

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

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

Art. 89 ustawy o finansach publicznych mówi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki
oraz emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Art. 243 ust 3b wyłącza z limitu art. 243 nowe zobowiązania jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym
okresie spłaty. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne zaznaczyć należy że obecnie oprocentowanie pożyczki
planowanej do restrukturyzacji wynosi wg Wibor 3M oprocentowanie 3,55 % plus marża 0,80 %, według rozeznania
rynkowego i przedłożonej oferty pożyczki wg Wibor 3M 0,25 % plus marża wyniesie razem 1,99 %. Wyliczone
oszczędności na kosztach obsługi to kwota l 602 290,00 zł
Nadmienić również należy, że Uchwałą nr S.O IX-420/32/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: opinii o możliwości spłaty długoterminowej
pożyczki zaciągniętej w 2020 roku przez Gminę Gnojnik, wydał opinię pozytywną o możliwości spłaty w latach 2021-
2035 pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Gminę Gnojnik w 2020 roku. Z treści opinii wynika, iż
przedmiotowa pożyczka zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę zobowiązań (zrestrukturyzowanie). Reasumując
zdaniem organu przedmiotowe zobowiązanie może zostać spłacone w części pożyczką.
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Data wypełnienia wniosku

17.09.2020

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Paweł Marwicki
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów


