
 

1/3 
 

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń 
         

 Pytanie  
 

1 

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania emisją obligacji oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, 

czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

1) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem emisji, 

2) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.  

 Tak - 3 997 960,02 zł 
 

 

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej   
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 

 

 Pytanie  Odpowiedź  

1 
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty 

zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 
Nie 

2 
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty 

zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): 
Nie 

3 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania naprawczego  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Nie 

4 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika 

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 
Nie 

5 
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty 

zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): 
Nie 

6 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi 

wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 
Nie 

7 

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd 

komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek 

zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta). 

Nie 

8 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: 

 

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): Informacja na BIP 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): Informacja na BIP 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): Informacja na BIP 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 
Informacja na BIP 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 
Informacja na BIP 

9 

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku 

wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie: 

 

1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia – nie dotyczy 

 

2) Prosimy o wskazanie  wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona 
nierówności z art. 243, licznik/mianownik 

a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący 0 

b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1 0 
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c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2 0 

 d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3 0 

 e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4 0 

 f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5 0 

 

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich 
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 

 

 Pytanie  Odpowiedź  

1 
Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach 

budżetu roku bieżącego z podziałem na: 

 wartość zawartych umów (w tys. PLN): 6 814 471,83 

 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 3 997 960,02 

 wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 0 

 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0 

2 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo  musieli zwrócić środki uzyskane z UE z 

powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych 

w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): 

nie 

  

 Pytania 

1 
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie planowanego deficytu bieżącego w wysokości -3 593 938,39 zł na koniec 2022 roku.  

Konieczność zrealizowania w roku 2022 zaplanowanych inwestycji. 

  

2 

a) Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku? Subwencja uzupełniająca w grudniu 2021. 

b) Jakie są przyczyny spadku dochodów majątkowych w 2022 roku w porównaniu do roku 2021? Ostrożny plan sprzedaży majątku. 

c) Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku? Wykorzystanie subwencji uzupełniającej w roku 

2021. 

d) Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2023 roku względem bieżącego roku? W 2022 roku ostrożny plan wydatków bieżących. 

e) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2022 roku w porównaniu do roku 2021? Pozyskanie środków zewnętrznych. 

  

3 
Prosimy o wyjaśnienie wysokiego wykonania (ponadplanowo) dochodów bieżących na dzień 31.12.2021 r.  

Uzyskanie subwencji uzupełniającej w 2021.  

  

4 

Prosimy o informacje wyjaśniające możliwy wpływ pandemii (COVID-19) na plan dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok, szczególnie 

w zakresie: 

a) czy mogą być zagrożone źródła dochodów i ewentualnie w jakim zakresie? nie 

b) czy możliwe są korekty w planie dochodów budżetowych, i ewentualnie w jakim zakresie? nie 

c) czy z uwagi na pandemię są wdrażane działania zabezpieczające realizację budżetu na 2022 i w kolejnych latach? nie 

  

5 
Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 r. –  

Wykonanie wyniosło 92,64 % planu wydatków majątkowych. 

  

6 

Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.12.2021 r.?  

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, podatków i opłat lokalnych. 

Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? 

Prowadzona jest egzekucja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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7 
Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2022-2023 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli 

tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)? Tak 6 499 700,79 zł- 2022 r., 1 287 861,28 -2023 r.  

  

8 Na jakim poziomie (kwota) na dzień 29.03.2022 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? 0 zł 

  

9 

1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2022: 

a. został jednoznacznie określony? tak 

b. został wyceniony? nie 

2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 500 000,00 zł 

3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? 500 000,00 zł 

4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? nie 

  

10 
Czy wyrażają Państwo zgodę, aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie w Banku pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu 

przedmiotowych obligacji? tak 

  

 

 

 

 

 


