
Skierniewice, 02.09.2022 r. 

 

Miasto Skierniewice w odpowiedzi na Państwa pytania ws. postępowania dotyczącego 

emisji obligacji informuje co następuje: 

1.         Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy wszczęto przeciwko jednostce postępowanie 

egzekucyjne w kwocie wyższej niż 100 tys. zł? 

Odp. W okresie 12 m-cy nie wszczęto przeciwko Miastu Skierniewice postępowań 

egzekucyjnych. 

2.         Czy jednostka w okresie ostatnich 12 miesięcy posiadała opóźnienia w spłacie 

kredytów, pożyczek lub obligacji dłuższe niż 30 dni? 

Odp. Miasto Skierniewice w okresie ostatnich 12 m-cy nie posiadało opóźnień w spłacie 

kredytów, pożyczek lub obligacji dłuższych niż 30 dni. 

3. Uchwała budżetowa określająca limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji (aktualne 

uchwały zawierają jedynie limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów). 

 

Odp. Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji zostały określone w Uchwale Nr 

XLV/93/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 sierpnia 2022 roku zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-

2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040. 

4. Opinia RIO dotycząca możliwości wykupu obligacji. 

 

Odp. Miasto Skierniewice do momentu podpisania umowy ws. emisji obligacji udostępni 

wnioskowaną opinię.  

 

5. Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty 

gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego 

gwarancja/poręczenie zostało udzielone. 

Odp. Miasto Skierniewice nie udzieliło w ostatnich latach gwarancji i poręczeń. 

 

6. Czy Miasto Skierniewice korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności 

(faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu. 

Odp. Miasto Skierniewice nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności 

(faktoring, forfaiting). 

 

7. Czy na terenie Miasta Skierniewice funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa 

aktywności gospodarczej ? Jeśli tak prosimy o podanie nazwy strefy, powierzchni ogółem. 

Odp. Miasto Skierniewice posiada na terenie miasta Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną o 

pow. 6,50 ha. 

 



8. Czy Miasto Skierniewice jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala. Jeżeli 

tak, prosimy o:  

 podanie nazwy ZOZ/szpitala  

 udostępnienie ostatniego rocznego sprawozdanie finansowego 

 czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań 

szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota 

zobowiązań do przejęcia). 

Odp. Miasto Skierniewice nie jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ. 

9. Czy Miasto posiada zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek 

komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych. Jeśli tak prosimy o podanie kwoty 

wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia oraz okresu. 

Odp. Miasto Skierniewice nie posiada zawartych i nie planuje umów wsparcia finansowego 

spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych.  

 

10. Czy Miasto posiada zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Jeśli tak prosimy o podanie podmiotu, kwoty zadania ogółem, udziału JST, okresu realizacji. 

Odp. Miasto Skierniewice nie posiada zawartych i nie planuje zawierać w najbliższym czasie 

umów w partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 

11. Czy Miasto posiada zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego 

nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres). 

Odp. Miasto Skierniewice nie posiada zawartych i nie planuje zawarcia umów leasingu 

zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej. 

 

12. Prosimy informację przez jaki bank i do kiedy prowadzona jest obsługa budżetu Miasta. 

Odp. Miasto Skierniewice posiada zawartą umowę na obsługę rachunku bieżącego z 

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem  Polskim S.A. do 31.08.2023 r. 

 

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę że warunkiem podpisania umowy o emisję obligacji jest 

przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu obligacji. 

Odp. Miasto Skierniewice wyraża zgodę że warunkiem podpisania umowy o emisję obligacji 

jest przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu obligacji. 

 

14. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.09.2022r.  

Odp. Miasto Skierniewice nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 

21.09.2022r. 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 

28.09.2022r.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 

28.09.2022r. 



16. Czy zamawiający wyraża zgodę na to by Seria F 23 i G 23 mogły być wyemitowane 

dopiero w 2023 roku oraz by długość okresu pomiędzy dniem emisji a dniem wykupu każdej 

z serii nie przekroczyła okresu 15 lat.  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę aby Seria F 23 i G 23 były wyemitowane dopiero w 2023 

roku oraz by długość okresu pomiędzy dniem emisji a dniem wykupu każdej z serii nie 

przekroczyła okresu 15 lat.  
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