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Do druku nr 2735 

Warszawa, 01 października 2014 r. 

Pan 
Lech Czapla 
Szef 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

l.dz ................... . ·························· 
Data wpływu ..... 0 .. 6,.JD ... 11J.1L. 

Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 września 2014 r., dotyczące 

przedłożenia opinii nt. poselskiego projektu ustawy (EK-020-1095/14)- o 

obligacjach (druk nr 2735), w załączeniu przekazujemy opinie 

otrzymane z województw: świętokrzyskiego, śląskiego i lubuskiego. 



Uwagi skarbnika woj. świętokrzyskiego 

Nie wnoszę uwag do projektu ustawy o obligacjach. Nowelizacja przepisu nie wprowadza 

rewolucyjnych zmian, ale należy oczekiwać, że może usprawnić emisję obligacji. Dotychczasowy 

archaiczny akt prawny był mało czytelny, zwłaszcza dla jednostek samorządu terytorialnego, możliwy 

do zastosowania dzięki kreatywności prawników. 

Jako praktyk, w kwestii szczegółowych zapisów nie czuję się kompetentna do wyrażenia opinii. 

Mam nadzieję, że po dokonaniu zmian Obligacje będą powszechniej wykorzystywane do tworzenia 

nowoczesnych instrumentów finansowania dłużnego. 
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URZĄD 

MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTW A 
ŚLĄSKIEGO 

Sekretarz. Województwa
Dyrek-tor Urzędu 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 

ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice 

teł. +48 (32) 20 78 387 
kdzierwa@slaskie.pl 

www.slaskie.pl 

Katowice, dnia ~~września 2014 r. 
OP.0821.00244.2014 

OP.KW-00528/14 

Pan 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura 
Związku Województw RP 
ul. Świętojerska 517 
00-236 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 września 2014 r. (przesłane drogą 

elektroniczną) dotyczące konsultacji rządowego projektu ustawy o obligacjach 
(druk nr 2735), infonnuję. iż Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
nie wnosi uwag do przedmiotowego projektu. 
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LubusRie 

DP.IV.0821.260.2014 

UtZlld t.1arszalhow5hi 
WoJI!W6dzrwa Lubushlego 

ul. Podg6rn~~7 
6!>-057 Zielono C6ro 
111•48/68,_51> 5lOOiax•4B/681456 52 90 
www.lubushl•.pl 

Zielona Góra,26września 2014 r. 

Pan 
Bogdan Clepielewski 
Dyrektor Biura 
Związku Województw RP 

~~;W~ ~.e .P~~-
w odpowiedzi na e-mail z dnia 18 wrześma 2014 roku dotyczący przekazania uwag do projektu 

ustawy- o obligacjach informuję, iż Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego w Zielonej Górze nie wnosi uwag do przedmiotowego projektu. 


