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Krośnice, dnia 22 września 2022 roku 

RGPOŚiI.271.20.2.2022 
 
 
 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym  

 
 

 
dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.20.2022 z dnia  
13 września 2022 r., pn.: „Wybór agenta emisji obligacji komunalnych 

Gminy Krośnice” 
 
 

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na Wybór 

agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Krośnice wobec złożonych 
zapytań poniżej treść odpowiedzi na sformułowane zapytania:  

 
Pytanie nr 1:  
Prosimy o wskazanie czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia 

egzekucyjne? 
Odpowiedź 1:  
Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 

      
Pytanie nr 2:  

Prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe 
w bankach? 
Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach. 
 

Pytanie nr 3:  
Prosimy o wskazanie 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? 
Odpowiedź 3: 
W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony u Zamawiającego program 

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

 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o wskazanie czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone 

wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania 
egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? 
Odpowiedź 4: 

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za 
pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane 

na wniosek banków. 
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Pytanie nr 5: 
Prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS 

lub US? 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US. 
 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o wskazanie czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta 
uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu 
reprezentującemu Państwa jednostkę  (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd 

powiatu, zarząd województwa)? 
Odpowiedź 6: 

W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu 
absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice. 
 

Pytanie nr 7: 
Prosimy o podanie wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia 

poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku. 
Odpowiedź 7: 
Wartość udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji 

wynosi 0 zł. 
 
Pytanie nr 8: 

Prosimy o podanie podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji 
wraz z informacjami: 

• jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta 
poręczeniem/gwarancją)? 

• jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? 

• jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? 

• jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku 
prognozy? 

• czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / 
gwarancji w latach ubiegłych? 

Odpowiedź 8: 
Nie dotyczy. 

 
Pytanie nr 9: 
Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na 

końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione 
dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna 

oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty): 

• kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;  

• zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji 
papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż 

na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty 
dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy 
robót budowlanych. 
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Odpowiedź 9: 

Nazwa Instytucji/Zadanie/Okres 
Zadłużenie 

na 30.06.2022 

Kwota wg 

umowy 
Waluta 

Data 

udzielenia 

Data 

całkowitej 

spłaty  

Pożyczki 2 195 534,00         

WFOŚIGW Budowa basenu w ramach 

CETS 2014-2024 
198 584,00 997 048,00 PLN 22.12.2014 16.12.2024 

WFOŚIGW Termomodernizacja 

budynków szkolno-przedszkolnych 

2015-2025 

291 450,00 971 500,00 PLN 11.09.2015 16.12.2025 

WFOŚIGW Rozbudowa kotłowni na 

biomasę 2016-2023 
47 500,00 285 000,00 PLN 23.12.2016 16.02.2023 

WFOŚiGW Przebudowa stacji 

uzdatniania SUW Kuźnica Czeszycka 

2019-2027 

1 100 000,00 
1 298 

000,00 
PLN 10.01.2018 16.10.2027 

WFOŚiGW Budowa kanalizacji wzdłuż 

ul. Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej w 

Bukowicach 2021-2031 

378 000,00 378 000,00 PLN 19.11.2021 16.05.2031 

WFOŚiGW Budowa kanalizacji 

sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w 

Łazach Wielkich 2021-2031 

180 000,00 200 000,00 PLN 21.12.2021 16.03.2030 

Obligacje  21 300 000,00         

Bank Pekao SA Obligacje 2008-2029 11 800 000,00 
26 675 

000,00 
PLN 05.07.2006 31.12.2029 

Dom Maklerski Banku BPS Obligacje 

2016-2031 
9 500 000,00 

14 000 

000,00 
PLN 27.07.2016 31.12.2031 

Kredyty 2 900 000,00         

Bank Spółdzielczy Kredyt  2012-2025 2 900 000,00 
5 300 

000,00 
PLN 27.12.2012 31.03.2025 

            

            

RAZEM 26 395 534,00         

 

Pytanie nr 10: 
Prosimy o informację jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na 
sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku. 

Odpowiedź 10: 
Na sytuację finansową gminy wpłynęła obojętnie. 

 
Pytanie nr 11: 
Prosimy o informację jaka była wysokość wydatków bieżących 

poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości 
odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i 
środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11) 
Odpowiedź 11: 

Gmina nie korzysta z wyłączenia wydatków bieżących w celu realizacji zadań 
związanych w COVID-19 z limitu spłaty zobowiązań. 
 

Pytanie nr 12: 
Prosimy o informację czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 

243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które 
wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? 
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Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot 

przypadających na poszczególne lata. 
Odpowiedź 12: 

NIE. 
 
Pytanie nr 13: 

Prosimy o informację, czego dotyczą należności wymagalne wykazane w 
sprawozdaniu Rb-N wg stanu na 30.06.2022r. (kwota 2.253.659,53 PLN)? 
czy cała kwota należności wymagalnych stanowi dochody budżetowe gminy? 

Odpowiedź 13: 
TAK. 

 
Pytanie nr 14: 
Prosimy o informację, czego dotyczą należności wymagalne wykazane w 

sprawozdaniu Rb-N wg stanu na 30.06.2022r. (kwota 2.253.659,53 PLN)? 
czy w kwocie należności wymagalnych na 30.06.2022r. ewidencjonowane są 

należności wymagalne, które wystąpiły na 31.12.2021r.? 
Odpowiedź 14: 
W ogólnej kwocie należności wymagalnych kwota 1.551.220,85zł stanowi 

dochód gminy z funduszu alimentacyjnego  w wysokości 40% należności, 
która wystąpiła również na 31.12.2021r. 
 

Pytanie nr 15: 
Prosimy o podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z 

gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach. 
Odpowiedź 15: 

• Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Regon 366394981 udział 100% 

• Bank Spółdzielczy w Miliczu Regon 000510155 udział 0,7% 

• Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Regon 930723678 
udział 0,005% 

 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia 

z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo 
są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem 

spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią 
na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 
Odpowiedź 16: 

NIE. 
 
Pytanie nr 17: 

Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla 
którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) 

Odpowiedź 17: 
NIE. 
Pytanie nr 18: 

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP 
następujących dokumentów: 

1. Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020, 
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2. Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze 2022 roku, 
3. Sprawozdanie „opisowe” z wykonania budżetu Gminy za rok 2020, 

4. Sprawozdanie „opisowe” z wykonania budżetu Gminy za rok 2021. 
Odpowiedź 18: 
W załączeniu udostępniamy dokumenty jak wyżej. 

 
 
z poważaniem 

 
 

 


		2022-09-23T08:09:24+0200
	Andrzej Biały




