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Pan Paweł Marwicki
Burmistrz Łagowa

Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 17.09.2020 roku, doręczonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 21.09.2020 roku, zwrócił się Pan o udzielenie
odpowiedzi na pytanie:
Czy przedmiotowe zobowiązanie może zostać spłacone w części pożyczką w części kredytem po
wcześniejszej zmianie uchwały w tej sprawie?
Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie wyjaśnienia wynika, że Rada
Miejska podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z podjętą uchwałą, gmina wystąpiła do podmiotów
udzielających dofinansowania na restrukturyzację zobowiązań.

Odpowiadając na postawione pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz.
U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), dalej u.f.p. - 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.
Jak wynika wprost z powołanego wyżej przepisu, nie ma przeszkód, aby Gmina mogła zaciągnąć kredyt
i pożyczkę na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, po
dokonaniu stosownej zmiany uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie.
Należy jednakże zaznaczyć, że zgodnie z art. 90 u.f.p nie jest możliwe dokonanie restrukturyzacji
zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w państwowych funduszach celowych oraz
w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, o ile
ustawa tworząca fundusz lub osobę prawną tak stanowi.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.
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