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Wszyscy uczestnicy postępowania  

 

 

Dot. zapytania ofertowego fn.3052.2.2020 MKN  

 

 

I. Dokumenty finansowe znajdują się na stronie ug-czeremcha.pbip.pl  

menu tematyczne/ prawo lokalne/budżet 

 

II. Odpowiedzi na pytania : 

1. Czy Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatniego roku przed złożeniem 

oświadczenia nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego 

w kwocie wyższej niż 3 000 zł?  

Odp. Nie wszczęto. 

2. Czy Zamawiający  potwierdza, że nie zawieszono organów jst ani nie ustanowiono 

zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i 

przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez 

organy jst?  

Odp. Nie zawieszono.  

3. Czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS i US? Jeżeli tak, to 

prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i/lub US .   

Odp. Nie ma zaległych zobowiązań. 

4. Czy przed uruchomieniem kredytu Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia z 

ZUS i US ?  

Odp. Tak 

5. Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Zamawiający korzysta, występowały 

sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy 

strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację 

programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub 

zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, 

przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi 

środków)?  

Odp. Nie dotyczy 

6. Czy na rachunkach Zamawiającego ciążą w bankach zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak, 

to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych.  

Odp. Nie dotyczy 

7. Czy w ciągu ostatnich 2 lat były prowadzone wobec Zamawiającego za 

pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na 

wniosek banków (na jaką kwotę)?  



Odp. Nie dotyczy 

8. Czego dotyczą wykazywane w Rb-N za 2020 należności wymagalne w kwocie 

870.551,18 PLN i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich 

wyegzekwowania?  

Odp. :  

Należności Kwota  Czynności podejmowane w celu 
wyegzekwowania  

Podatki i opłaty lokalne 266 236,18 Założona hipoteka przymusowa, 
wystawione  tytuły wykonawcze w 
prowadzonych  postępowaniach  
egzekucyjnych .   

Wpływy z usług /woda ,ścieki 25 162,84 Zasadzenie należności , prowadzone 
postępowanie komornicze  

Czynsze użytkowe i 
mieszkaniowe 

94 420,62 Zasądzenie  należności , prowadzone 
postępowanie komornicze  

Fundusz alimentacyjny i zaliczka 
alimentacyjna  

484 606,19 Prowadzona egzekucja komornicza 
wobec dłużników alimentacyjnych  

pozostałe 125,35  

Razem 870 551,18   

 

9. Czy Zamawiający zawarł umowy nabycia wierzytelności? jeśli tak,  to prosimy o 

podanie, w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte umowy, na jaki okres, jakie są 

terminy spłaty?  

Odp. Nie dotyczy  

10. Czy Zamawiający posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu (jeśli 

tak, prosimy o podanie kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia 

zobowiązania).  

Odp. Nie dotyczy  

11. Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, 

mające wpływ na poziom długu publicznego? (jeśli tak to, w jakiej kwocie).  

Odp. Nie dotyczy  

12. Czy Zamawiający wyemitował papiery wierzycielskie, jeśli tak to, kto jest agentem 

emisji, jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to 

zobowiązanie (od kiedy, do kiedy)?  

Odp. Nie dotyczy  

13. Czy Zamawiający przewiduje (w okresie kredytowania) dokapitalizowanie Spółek, w 

których ma udziały ? Jeśli tak, to proszę o informację o wysokości planowanego 

dokapitalizowania oraz roku, w którym planowane jest dokapitalizowanie.  

Odp. Nie dotyczy 



14. Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe? Jeśli tak, to prosimy o 

podanie ich szczegółów.  

Odp. Umowa GGIOŚ 6822.23.2011 z dnia 2.09.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Czeremcha 

a Wojewodą Podlaskim w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej do drogowego przejścia 

granicznego Połowce . Wartość początkowa  przejętego  od Wojewody   środka   trwałego      

2 034 934,58 zł , rozliczana poprzez  potrącenie należności z faktur za oczyszczanie ścieków . 

Kwota roczna   potrąceń  to kwota   ok . 8 000,00 zł . Do rozliczenia  na dzien 30.09.2020 r. 

pozostała kwota     1 950 074,03 zł.  

 

15. Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, wekslu oraz 

deklaracji wekslowej?  

Odp. Tak   

16. Czy Zamawiający wprowadził lub wprowadzi zmianę budżetu lub wieloletniej 

prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19), w związku ze:  

1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub  

2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co 

najmniej 30 %  

w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.  

Odp. Nie  dotyczy  

17. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby umowa zawierała poniższe zakazy/ograniczenia: 

  Zakaz/ograniczenie finansowania w parabankach 

  Zakaz/ograniczenie obciążania majątku 

Odp. Tak  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Wasiluk 

 

Wójt Gminy Czeremcha 


