
 

Skierniewice, 14.09.2022 r. 

 

Miasto Skierniewice w odpowiedzi na Państwa pytania ws. postępowania dotyczącego 

emisji obligacji informuje, co następuje: 

1. Z czego wynika prognozowany spadek dochodów z PIT i dotacji na zadania bieżące w 

2022r.? 

Odp. Spadek dochodów z PIT wynika z faktu wprowadzenia programu Polski Ład do systemu 

podatkowego, który obniżył wysokość odprowadzanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych.  Spadek dochodów z tytułu wpływów z dotacji wynika z faktu nie przekazywania 

do budżetu miasta  środków na wypłaty świadczeń 500+ (wypłaty realizuje ZUS). 

2. Jakiego rodzaju wydatki operacyjne planowane są do ograniczenia w 2022? Jak osiągnięta 

ma zostać redukcja wynagrodzeń? 

Odp. Miasto Skierniewice dokonuje na bieżąco analizy wydatków bieżących, planowane są 

ograniczenia na utrzymanie porządku, zieleni na terenie miasta. Redukcja wynagrodzeń ma być 

osiągnięta przez utworzenie Referatu Obsługi Wspólnej do obsługi finansowej szkół. 

3. Znaczna część wydatków majątkowych ma zostać sfinansowana z innych źródeł niż dotacje. 

Czy Miasto jest na etapie ubiegania się o wsparcie ze środków UE do części tych zadań? Jaka 

część tych wydatków może być łatwo przesunięta na kolejny okres? 

Odp. Miasto Skierniewice aplikuje o wszystkie możliwe dostępne źródła dofinansowania zadań 

inwestycyjnych. Największy udział w aplikowanych środkach pochodzi ze środków Polskiego 

Ładu. W chwili obecnej nie jest możliwe określenie jaka część wydatków może być przesunięta 

na kolejne okresy. Przesunięcia nastąpią zgodnie z zaangażowaniem prac inwestycyjnych. 

4. Co jest prezentowane w innych przychodach i rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem 

długu? Czy to są wpływy i wypływy związane z prywatyzacją jakiegoś majątku? Jeśli tak, to 

jakiego? 

Odp. Kwoty prezentowane w przychodach i rozchodach to kwoty pochodzące z lokat 

terminowych innym banku niż obsługa budżetu Miasta Skierniewice 

5. Jaka jest strategia rozwoju Miasta Skierniewice na najbliższe lata. 

Odp. Strategia Rozwoju Miasta została określona Uchwałą XXXVIII/153/2021 z 22 grudnia 

2021 roku  sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030. 

Strategia jest dostępna na stronie Miasta Skierniewice 

https://www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1036 

6. Kiedy będzie dostępna opinia RIO dotycząca emisji obligacji. 



Odp. Miasto Skierniewice wystąpiło o wydanie opinii przez Rio dotyczącej emisji obligacji. Po 

otrzymaniu przedmiotowej opinii niezwłocznie zostanie zamieszczona na stronie miasta  

i udostępniona oferentowi przed podpisaniem umowy. 

7.  Prosimy o informację dot. umów wsparcia, udzielonych gwarancji, poręczeń i pożyczek na 

dzień 30.06.2022 (kwota do spłaty, komu udzielona, data spłaty, zabezpieczenia). 

Odp. Miasto Skierniewice na dzień 30.06.2022 r. nie udzieliło wparcia, gwarancji, poręczeń  

i pożyczek. 

 8. Prosimy o informację jaki Bank prowadzi obsługę budżetową Gminy i do kiedy. 

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

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

 9. Prośba o udzielenie odpowiedzi na pytanie od kogo pochodzą należności wymagalne i w 

jaki sposób Miasto zamierza rozwiązać problem należności przeterminowanych. 

Odp. Miasto Skierniewice posiada należności wymagalne z tytułu naliczonych kar umownych 

od niewykonanych w terminie zadań inwestycyjnych, nałożonych grzywien na podstawie 

wyroków sądowych, zwrotów z tytułu dotacji na działalność oświatową, podatków. 
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