
Czernikowo, dnia 23.04.2020 r.

IWP. 271.5.1.2.2020

O F E R E N C I

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu:

„ Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji gminy 
Czernikowo”.

... w związku z zamiarem złożenia oferty nabycia przedmiotowych obligacji komunalnych, zwraca się z 
prośbą o przedstawienie wyjaśnień w ww. sprawie jak niżej:

1. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na Państwa rachunkach w bankach wystąpiły 
zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź: Na naszych rachunkach bankowych nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne.

2. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieieniu 
absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę. 
Odpowiedź: W ostatnich latach zostały podjęte uchwały udzielające absolutorium wójtowi.

3. 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).

Odpowiedź: Gmina Czernikowo nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US. Nie mniej jednak toczy 
się postępowanie przed Najwyższym Sądem Administracyjnym między Gminą a Urzędem Skarbowym. 
Kwota sporna wynosi 1 771 841,GO zł. Spór ten toczy się od 2013 roku. Na korzyść Gminy Czernikowo 
pozytywne orzeczenie wydał WSA. Urząd Skarbowy złożył odwołanie do NSA, czekamy na odpowiedź 
toczącego się postępowania.

4. 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. 
Odpowiedź: W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego

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

5. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za 
pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 
Odpowiedź: Nie były.

6. Czy Zamawiający potwierdza, iż zmiana WPF z dnia 09.04.2020 r. jest ostatnią zmianą, jeżeli nastąpiły 

zmiany do wieloletniej prognozy finansowej po 09.04.2020 r. prosimy o udostępnienie zmian. 

Odpowiedź: Na dzień 23.04.2020 roku ostatnią zmianą do WPP jest zmiana z dnia 9.04.2020 roku.

7. Czy Zamawiający potwierdza, że zmiana do Budżetu Gminy na 2020 r. z dnia 09.04.2020 r. jest ostatnią 

zmianą do budżetu, jeżeli nastąpiły zmiany do budżetu po 09.04.2020 r. prosimy o udostępnienie zmian. 

Odpowiedź: Na dzień 23.04.2020 roku ostatnią zmianą do budżetu jest zmiana z dnia 9.04.2020 roku.

8. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji Państwa długu wg stanu planowanego na koniec 

bieżącego roku budżetowego:

• wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):

• wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):



• wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)

• wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu 
państwa (w tys. PLN)

• wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych 
źródeł (w tys. PLN).

Odpowiedź: Zestawienie stanu zadłużenia Gminy zostało zamieszczono na stronie internetowej Gminy

Czernikowo w zakładce- Emisja obligacji 2020.
Gmina Czernikowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

9. Jeśli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o 
udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali (bilans i rachunek wyników za 2018r. i 2019r.) oraz 
prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

• czy szpital realizuje program naprawczy?

• Czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? w przypadku gdy szpital korzysta 
z kredytu prosimy o podanie kwoty kredytu/kwoty poręczenia i okresu kredytowania/okresu 
poręczenia,

• czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do 
działalności bieżącej/inwestycyjnej)? Prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

Odpowiedź: Nie

10. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane 

jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo 

po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, 

dzierżawa itp.)- Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków 

ww. zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź: Nie

11. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala 
wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. 
Odpowiedź: Nie

12. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez 

Państwo zadłużenia:

• po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,

• na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

• stowarzyszenia,
tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 
Odpowiedź: Nie

13. Czy w przypadku wyboru oferty Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie przedstawiał 
sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji gdy nie są one 
publikowane na stronie BIP Gminy?

Odpowiedź: Gmina Czernikowo przedstawi wyżej wymienione sprawozdania w okresach


