
Kowala-Stępocina, 08.04.2022 r. 
 

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 05/04/2022:  
 
1. Proszę o podanie (w PLN) struktury wykonanych dochodów za 2020r. i za 2021r. 

w podziale na: 
- dochody własne 
- dotacje 
- subwencje 
 
2020 dochody bieżące 

- dochody własne: 18 463 493,97 zł,   
- dotacje celowe z budżetu państwa: 22 863 489,94 zł, 
- subwencja ogólna: 17 478 819,00 zł. 

2021 dochody bieżące 
- dochody własne: 20 980 804,32 zł,  
- dotacje celowe z budżetu państwa: 22 112 686,86 zł, 
- subwencja ogólna: 20 383 845,00 zł. 
 

2. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej 
(jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem): - NIE 

3. Proszę o publikację rocznych sprawozdań finansowych (bilans i rachunek wyników) SP ZOZ za 
2019r. 2020r. i 2021r 

4. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań SP ZOZ w związku z jego 
likwidacją lub prywatyzacją (jaka jest ewentualnie planowana kwota zobowiązań do przejęcia)? - 
NIE 

5. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, 
stadiony, hale itp. (jeżeli tak, proszę wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny 
komentarz); - NIE 

6. Czy JST posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu. - NIE 

7.  Czy JST posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych; (jeżeli tak, proszę o 
podanie 3 największych z kwoty, nazwę zadania, czas realizacji od – do); 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 6 814 471,83 zł – realizacja 2021-2023  

8. Czy JST na dzień 31.03.2022r. złożyła wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych? (jeżeli 
tak, proszę o podanie 3 największych z kwoty, nazwę czas realizacji od – do); - NIE 

9. Czy JST zwracała w ciągu ostatnich 2 lat środki pieniężne uzyskane z UE ? (jeżeli tak, proszę o 
podanie kwoty) - NIE 

10. Czy JST zawarła lub planuje zawarcie umowy wsparcia finansowego np. spółek komunalnych, SP 
ZOZ/ związków międzygminnych ? (jeśli tak proszę podać kwotę wsparcia finansowego 
pozostałego/planowanego do wniesienia, i na jaki okres) - NIE 

11. Czy JST zawarła lub planuje zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ? (proszę 
podać podmiot, kwotę zadania ogółem, udział JST, okres realizacji) - NIE 

12. Czy JST zawarła lub planuje zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży 
zwrotnej (kwota, okres) - NIE 

13. Czy Gmina zwracała się do banków /instytucji finansujących Gminę o odroczenie/ zawieszenie 
spłat rat kapitałowo- odsetkowych? - NIE 

14. Czy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 miały wpływ na należyte wykonanie umów 
zawartych przez Gminę z dotychczasowymi Wykonawcami/ Dostawcami / Usługodawcami ? (jeśli 
tak, proszę o przedstawienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających negatywny wpływ 
zdarzenia na wykonanie powyższych umów). - NIE 

15. Czy Gmina oszacowała dotychczasowe globalne koszty / utraty przychodów związane z 
wystąpieniem COVID-19?  - TAK 

16. Czy uchwały Rady Gminy Kowala z dnia 22.03.2022r. są ostatnimi uchwałami ws. zmiany Uchwały 
Budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala ? - NIE  

17. Proszę o przesłanie / opublikowanie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy 
Kowala za pierwsze półrocze 2021r.- Opublikowane na BIP 



18. Proszę o przesłanie / opublikowanie pozytywnej opinii RIO dot. możliwości wykupu obligacji w 
kwocie 7.000 000 PLN przez Gminę Kowala. - Zostanie opublikowana na BIP w momencie 
wpływu. 

19. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę punktu VI lit c Ogłoszenia o konkursie w zakresie gotowości 
Oferenta do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 30 dni roboczych od daty powiadomienia o 
wyborze? -  NIE 

20. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty warunkowej ? - NIE 
21. W związku z uzupełnieniem powyższych informacji czy Zamawiający wyraża zgodę na 

przesunięcie terminu składania ofert do 28.04.2022r.? - NIE 

 
 

 


