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Odpowiedzi na tytania dotyczące konkursu.

Dot.: zaproszenia do udziału w konkursie na wybór podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Czernikowo

1. Czy Zamawiający przedłoży pozytywną opinię RIO przed podpisaniem umowy o emisję obligacji. 
Odpowiedź: Tak w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pozytywną opinię z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Czernikowo w kwocie 
6 293 000 zł. Uchwała zostanie umieszczona na stronie BIP Czernikowo.

2. Prosimy o informację, jakie mają Państwo podmioty powiązane. 
Odpowiedź: Gmina Czernikowo wniosła na rzecz nowoutworzonej spółki pod firmą Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej -  Północne Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkład 
pieniężny w kwocie 3 000 000 zł, który pokryty został w całości wkładem pieniężnym 
pochodzącym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 
Ponadto Gmina Czernikowo posiada 100% udziałów w spółce -  Gminny Zakład Komunalny 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz której wniosła wkład pieniężny w kwocie 
130 000 zł.

3. Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym 
poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota 
poręczenia, okres poręczenia.
Odpowiedź: Podmioty powiązane nie korzystają z kredytów poręczonych przez gminę
Czernikowo.

4. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali za 2020 i 2021 rok, których Gmina 
jest organem założycielskim (jeśli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, 
następujących informacji:
- czy szpital realizuje program naprawczy,
- w przypadku, gdy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Gminę) prosimy
0 podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.
Odpowiedź: Nie dotyczy

5. Prosimy o informację, czy Gmina w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na 
kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia
1 okresu wsparcia.
Odpowiedź: Nie dotyczy

6. 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

7. 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

8. 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

9. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS. 
Odpowiedź: Nie

10. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec US. 
Odpowiedź: Nie
Nie mniej jednak toczy się postępowanie przed Najwyższym Sądem Administracyjnym między 
Gminą a Urzędem Skarbowym. WSA uznał, że Gminie Czernikowo należy się zwrot podatku. 
Urząd Skarbowy zaskarżył wyrok do Najwyższego Sądu Administracyjnego, NSA uchylił wyrok w 
całości i przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy do ponownego 
rozpoznania. Kwota sporna wynosi 1 771 841,60 zł. Spór ten toczy się od 2013 roku.

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

12. Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie 
obowiązywania umowy o kredyt 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 
Kredytobiorcy?
Odpowiedź: Tak

13. Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika 
z art. 243 uofp (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 -  kwota, okres wystąpienia, przyczyna wyłączenia, 
umiejscowienie wyłączenia we wzorze z art. 243 uofp (lewa/prawa strona nierówności z art. 243, 
licznik/mianownik).
Odpowiedź: W 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod pozycją 10.11 wykazano 
kwotę 90 392,65 zł są to wydatki bieżące dotyczące Covid-19.

14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna to należy 
przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%.
Odpowiedź: Tak

15. 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

16. 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: Nie wystąpiły.



17. 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).
Odpowiedź: Gmina spłaca kredyty, pożyczki, obligacje zgodnie z ustalonym harmonogramem.


