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Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

Termin wpływ 
wniosku 

20 października 2022 rok (wniosek nr 1 i 2) 

Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie  

Nazwa zamówienia Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 9 000 000 złotych 

Znak sprawy ZP.271.1.5.2022 

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ. 

Wniosek 1.1 
Z uwagi na zapisy SWZ Rozdział 7. ust. 7.10, proszę o potwierdzenie, że płatność pierwszej rat kapitałowej nastąpi 31.01 2023 r. 

Zgodnie z pkt. 7.10 spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi nie później niż w terminie do 31 stycznia 2023 roku, przy 
czym zgodnie z zapisem pkt. 7.11 „… Za zgodą Banku, … termin spłaty ostatniej raty może zostać wydłużony, przy 
czym Zamawiający zobowiązany jest wystąpić do Banku ze stosownym wnioskiem. Bank przedstawi Zamawiającemu 
swoje stanowisko w czasie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku wątpliwości bank może wystąpić do Zamawiającego 
z wnioskiem o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Brak zgody Banku nie wymaga uzasadnienia.” 

 

Wniosek 1.2 
Z uwagi na możliwość wydłużenia terminu spłaty ostatniej raty kredytu (Rozdział 7 i 45), proszę o potwierdzenie, że wydłużenie 
okresu spłaty będzie możliwe po dokonaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego oraz przedłożeniu przez 
Zamawiającego uchwał RIO pozytywnie opiniujących prawidłowość planowanej kwoty długu oraz możliwość sfinansowania deficytu 
uchwalonego w budżecie (jeśli deficyt będzie uchwalony) 

Tak jak to określono w wyjaśnieniach 1.1 - zgodnie z pkt. 7.11. SWZ termin spłaty ostatniej raty może zostać 
wydłużony za zgodą Banku, przy czym Zamawiający zobowiązany jest wystąpić do Banku ze stosownym wnioskiem. 
Bank przedstawi Zamawiającemu swoje stanowisko w czasie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku wątpliwości bank 
może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Brak zgody Banku nie wymaga 
uzasadnienia. Zatem bank może uzależni możliwość wydłużenia terminu spłaty ostatniej raty od spełnienia 
konkretnych warunków, np. pozytywnej oceny zdolności kredytowej lub przedłożenia uchwały RIO. 

 

Wniosek 1.3 
Proszę o potwierdzenie, że zmiany terminów spłat kredytu nie spowodują jednorazowej spłaty na koniec okresu kredytowania (tzw. 
raty balonowej). 

Zgodnie z pkt. 7.11. SWZ „… Za zgodą Banku, wysokość raty w określonym okresie może być niższa niż minimalna 
(120 część pobranego kredytu) ..., przy czym Zamawiający zobowiązany jest wystąpić do Banku ze stosownym 
wnioskiem. Bank przedstawi Zamawiającemu swoje stanowisko w czasie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku 
wątpliwości bank może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Brak zgody 
banku nie wymaga uzasadnienia.  
Zatem zmiana wysokości raty może nastąpić tylko w przypadku zgody banku. 

 

Wniosek 1.4 
Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie alternatywnego wskaźnika oprocentowania w przypadku 
wycofania WIBOR. 
Zgodnie z pkt 7.14 SWZ oprocentowanie kredytu na dany miesiąc zostanie określone na podstawie wskaźnika 
WIBOR 1M oraz marży zaoferowanej przez Bank. Zamawiający przewidział również możliwość wprowadzenia zmiany 
umowy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zatem w przypadku wycofania wskaźnika WIBOR dopuszcza 
się wprowadzenie alternatywnego wskaźnika oprocentowania. 

 

Wniosek 1.5 
Proszę o podanie informacji o zawartych umowach Gminy dot. kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zawierającej 
dane: nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego - na koniec III kw. 2022 zadłużenia, data 
całkowitej spłaty. 

Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2022 r.] 
https://bip.strzelceopolskie.pl/download/10086.html 
Dodatkowo na stronie prowadzonego postepowania został udostępniony Informacja o zobowiązaniach na dzień 
30 września 2022 roku – dokument w formacie Excel – 05.1.InformacjaZobowiazania.xlsx 

https://bip.strzelceopolskie.pl/download/10086.html
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Wniosek 1.6 
Proszę o informację czy Zamawiający posiada zaległości wobec ZUS, US; czy na rachunkach Zamawiającego ciążą zajęcia egzekucyjne 
oraz czy zobowiązania Zamawiającego podlegają restrukturyzacji w in. bankach? 

Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS, US. Na rachunkach Zamawiającego nie ciąży zajęcie egzekucyjne. 
Zobowiązania Zamawiającego nie podlegają restrukturyzacji w innych bankach. 
Na wniosek banku, którego oferta została wybrana, Zamawiający przedłoży, przed zawarciem umowy kredytowej, 
aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i US, o ile wniosek taki zostanie złożony z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  
 

 

Wniosek 1.7 
Symulacja spłat – cena oferty: w SWZ Rozdział 7. ust. 7.5 jest zapis „Dla potrzeb naliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę 
dni w danym roku” – czy to znaczy, że do wyliczenia ceny należy przyjąć w latach przestępnych 366 dni? 

Sposób obliczenia ceny oferty został szczegółowo określony w rozdziale 34 SWZ. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty 
Zamawiający przyjął stałą wysokość miesięcznego oprocentowana kredytu jako 1/12 wartości Spi 

 

Wniosek 1.8 
Proszę o sprostowanie/doprecyzowanie zapisów spłaty rat kapitałowych (rozdział.7 ust.7.11) - Zaciągnięty kredyt będzie spłacany 

miesięcznie, w ratach o wysokości równej 120 część pobranego kredytu lub wyższej, najpóźniej w ostatnim dniu danego miesiąca 

począwszy od 31 stycznia 2023 roku, przy czym ostatnia rata zostanie spłacona nie później niż 31 grudnia 2032 r. Jeżeli termin 

spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin ten zostanie zachowany, o ile spłata nastąpi w 

pierwszym dniu roboczym po tym terminie, przy czym przyjmuje się, że sobota nie jest traktowana jako dzień roboczy. 

- ten sam zapis dot. spłaty odsetek (rozdział 35) 

Odsetki od kredytu zostaną przelane bankowi najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, przy czym bank będzie zobowiązany najpóźniej 

do 20 dnia danego miesiącu przekazać Zamawiającemu informację, na podstawie której zostaną zapłacone przedmiotowe odsetki, 

zawierające aktualne oprocentowanie, odsetki należne za upływający miesiąc oraz stan zadłużenia. 

Szczegółowe zasady i warunki płatności zostały określone w projekcie umowy.: 

„jeżeli data spłaty odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeśli spłata 
nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie wynikającym z zapisów niniejszej Umowy, przy czym Strony przyjmują, że 
sobota nie jest traktowana jako dzień roboczy.” 

Zamawiający szczegółowo określił zasady spłaty rat kapitałowych (pkt 7.11 SWZ) jak również odsetek od kredytu 
(rozdział 35 SWZ). Powyższe zasady zostały określone w § 3 i § 6projektu umowy, w szczególności: 

• § 3 ust. 3 – „…Raty kredytowe będą spłacane przez Kredytobiorcę najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca … . Jeżeli 
termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin ten zostanie zachowany, o ile 
spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. Strony przyjmują, że sobota nie jest traktowana 
jako dzień roboczy.” 

• § 6 ust. 2 pkt. 3 – „… jeżeli data spłaty odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że 
ustalony termin został zachowany, jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie wynikającym 
z zapisów niniejszej Umowy, przy czym Strony przyjmują, że sobota nie jest traktowana jako dzień roboczy.” 

•  
 

Wniosek 1.9 
Proszę o dokument o wyborze Burmistrza 

Zamawiający przedłoży przed zawarciem umowy kredytowej dokument o wyborze Burmistrza. Ponadto, na stronie 
prowadzonego postępowania została załączona kopia tego dokumentu. 

 
 

Wniosek 1.10 
Proszę o ostatnią informację o stanie mienia komunalnego 

Przedmiotowe informacje dostępne są w dokumencie, o którym mowa w pkt. 8.1.1 SWZ tj. Zarządzenie Nr 85/2022 
Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
Gminy Strzelce Opolskie za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka 
Kultury za 2021 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie [DUWO.2022.1460] 
https://bip.strzelceopolskie.pl/download/9575.html 
 

 
 

https://bip.strzelceopolskie.pl/download/9575.html
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Pytania dotyczące finansowania i zabezpieczeń 

Wniosek 1.11 
Prosimy o informację, czy: 
a) na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? 
b) zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? 

Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? 

Zgodnie z zapisem pkt. 7.16 SIWZ zabezpieczeniem kredytu będzie tylko weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją 
wekslową. Deklaracja wekslowa zostaną opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 

 

Wniosek 1.12 
W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 
a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; 
b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo 

następujące postanowienie w umowie kredytu:  
Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz 
z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, 
zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy. 
Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego 
postanowienia. 

W pkt. 7.6 SWZ i § 2 projektu umowy określono, że kredyt będzie uruchamiany w jednej lub kilku transzach o łącznej 
wartości nieprzekraczającej kwoty 9 000 000 zł. Wartość i termin uruchomienia transzy, zależeć będzie od bieżącej 
sytuacji finansowej Gminy i zostaną określone przez Zamawiającego w dyspozycji złożonej bankowi z co najmniej 
3 dniowym wyprzedzeniem. Bank przeleje środki na wskazany w dyspozycji rachunek bankowy Zamawiającego, o ile 
wcześniej zostało ustanowione prawne zabezpieczenie jego spłaty. Zamawiający będzie miał prawo uruchomić 
transze kredytu w terminie do 31 grudnia 2022 roku. 
Natomiast w pkt. 7.10 SWZ i § 3 projektu umowy określono, że spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi nie później 
niż w terminie do 31 stycznia 2023 roku, przy czym zgodnie z zapisem pkt. 7.11 SWZ (§ 3 ust. 4 i § 5 ust. 2) – „… Za 
zgodą Banku, wysokość raty w określonym okresie może być niższa niż minimalna (120 część pobranego kredytu), 
oraz termin spłaty ostatniej raty może zostać wydłużony, przy czym Zamawiający zobowiązany jest wystąpić do 
Banku ze stosownym wnioskiem. Bank przedstawi Zamawiającemu swoje stanowisko w czasie nie dłuższym niż 14 
dni. W przypadku wątpliwości bank może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o złożenie dodatkowych 
wyjaśnień. Brak zgody Banku nie wymaga uzasadnienia.” 

 

Wniosek 1.13 
W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną 
ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie 
z UE wynika z zawartej umowy. 
a) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących 

przedmiotem SWZu; 
b) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. 

Kredyt przeznaczony jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2022. Na ten moment nie jest 
możliwe określnie – czy i jakie inwestycje z dofinansowaniem z środków z UE, będą wymagały sfinansowania z 
środków kredytowych. 

 

Wniosek 1.14 
Czy Zamawiający potwierdza, że okres karencji w spłacie kredytu kończy się w dniu poprzedzającym spłatę pierwszej 
raty kapitałowej, tj. 30.01.2023r., a nie 31.01.2023r. ? 

Zgodnie z zapisami pkt. 7.10 SWZ i § 3 ust.3 projektu umowy spłata kredytu rozpocznie się od 31 stycznia 2023 roku, 
tj. spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi nie później niż w terminie do 31-01-2023 

 

Wniosek 1.15 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania Umowy w wersji papierowej? 

Zgodnie z zapisem pkt. 43.1 SWZ umowa z wybranym wykonawcą zostanie zwarta w siedzibie Zamawiającego, przy 
czym Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawcę. 
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Wniosek 1.16 
Czy weksel i deklaracja wekslowa zostaną podpisane w wersji papierowej? 

Weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową zostanie podpisany w wersji papierowej. 
 

Wniosek 1.17 
Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Formularzem Ofertowym należy podać: 
a) Wyrażoną w procentach wysokość marży banku oraz 
b) Wyrażoną w procentach jednorazową prowizję od zadysponowanego kredytu. 

Opis sposobu przygotowania oferty został przedstawiony w pkt. 37 SWZ, w szczególności zainteresowany 
zamówieniem Bank winien w ofercie zawrzeć:  

• wyrażoną w procentach wysokość jednorazowej prowizji od wysokości zadysponowanego kredytu, 

• wyrażoną w procentach marżę banku, na podstawie której obliczane będzie oprocentowanie kredytu, 

• adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, 

• oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. 
Nie wymaga się od wykonawcy wyliczenia wartości oferty. Takiego wyliczenia dokona Zamawiający, zgodnie 
z formułami przedstawionymi w SIWZ. 
 

 

Wniosek 1.18 
Pytania do projektu umowy: 
a) Wnosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu z SIWZ: „W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR1M (wartość 

średnia za dany miesiąc) będzie ujemna, to do obliczenia oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę bazową na 
poziomie 0%.” 

b) Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie klauzuli informacyjnej RODO wg wzoru Banku Wykonawcy? 
c) Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie klauzuli planu awaryjnego wg wzoru Banku Wykonawcy? 
d) Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę sformułowania „Zarząd Banku” na „Pełnomocników w osobach” 

w początkowej części umowy kredytowej dotyczącej danych stron umowy. 
e) Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę w § 1 ust.6 treści postanowienia na: „Bank przeleje środki z danej transzy na 

wskazany w dyspozycji rachunek bankowy Kredytobiorcy, o ile wcześniej ustanowione zostało prawne 
zabezpieczenie kredytu, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy kredytowej”. 

f) Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę w § 3 ust. 1 treści postanowienia na: „Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 
jej zawarcia do czasu spłaty przez Kredytobiorcę całego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami i prowizjami, 
a w przypadku nieuruchomienia ani jednej transzy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku – do tej daty.” 

1) Zgodnie z zapisem pkt. 7.14. SWZ, w przypadku, gdy stawka bazowa będzie ujemna, to do obliczenia 
oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00 %” 

2) Jeżeli realizacja umowy o zamówienie publiczne wymagać będzie przekazanie danych wrażliwych, to wybrany 
bank zobowiązany będzie, aby dane te były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. 

3) Zamawiający rozważy przyjęcie klauzuli planu awaryjnego wg. wzoru banku, z którym zostanie zawarta umowa, 
o ile zapisy tejże klauzuli nie będą sprzeczne z zapisami SWZ oraz nie będą niekorzystne dla Zamawiającego. 

4) Częścią SWZ jest projekt umowy, który zostanie zawarty z wybranym bankiem. W szczególności istnieje 
możliwość wprowadzenia wszelkich zmian o charakterze technicznym, np. zastąpienia sformułowania „Zarząd 
Banku” na „Pełnomocników w osobach” 

5) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej w pkt e zmiany. Proponowana zmiana jest 
zmianą techniczną, nieistotną z punktu widzenia oferty i nie narusza przepisów ustawy PZP. 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej w pkt f zmiany. Proponowana zmiana jest 
zmianą techniczną, nieistotną z punktu widzenia oferty i nie narusza przepisów ustawy PZP. 

 
 

Wniosek 1.19 
Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2022. 

Przyczyną planowanego deficytu bieżącego jest ryzyko innej niż planowano realizacji dochodów oraz wyższy niż 
przewidywano wzrost kosztów, w szczególności związane z inflacja, wzrost cen energii, węgla, wody, …. 
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Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 

Wniosek 1.20 
Prosimy o wskazanie czy: 
a) na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne?  TAK / NIE 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). 
b) posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK / NIE 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). 
c) w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? TAK / NIE 
d) w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego 

postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK / NIE 
e) posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?  TAK / NIE 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).  
w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu 
reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? TAK 
/ NIE 
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium? 

1) Na rachunkach zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 
2) Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach. 
3) W Gminie Strzelce Opolskie nie był prowadzony w okresie ostatnich dwóch lat program postępowania 

naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
4) Informujemy, że w ostatnich dwóch latach wobec Gminy nie były prowadzone działania windykacyjne 

za pośrednictwem komornika sądowego. 
5) Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US. 
6) Informujemy, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium 

Burmistrzowi Strzelce Opolskich 
 

Wniosek 1.21 
Prosimy o podanie: 
a) wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec 

bieżącego roku,  
b) 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? 

Informacja o zobowiązaniach finansowych gminy Strzelce Opolskie [Stan na dzień: 30.06.2022 r.] 
https://bip.strzelceopolskie.pl/download/10086.html 

 

Wniosek 1.22 
Prosimy o informację: 
a) jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku; 
b) 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); 

c) czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, 
które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie 
powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.  

 

Wieloletnia prognoza finansowa jest udostępniona na BIP https://bip.strzelceopolskie.pl/download/9165.html 
Wydatki ogółem i bieżące – wykonanie 2020: 146 888 905,49 / 137 529 937,16 
Wydatki ogółem i bieżące – wykonanie 2021: 166 522633,83 / 146 397 178,71 
Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań – wykonanie 2022 471 203,00 

 

https://bip.strzelceopolskie.pl/download/10086.html
https://bip.strzelceopolskie.pl/download/9165.html
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Wniosek 1.23 
Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) 
otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia 
w sprawozdaniach. 

Informację można pozyskać z dokumentów udostępnionych na BIP (rozdział 8 SWZ). 
Kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku wynosi 4 713 807,00 zł 

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych  
 

Wniosek 1.24 
Prosimy o: 
a) podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % 

w kapitałach; 
b) 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. 

1) Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie), NIP 756 100 31 46, 
udział w kapitale: 90,5 % 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Sp. z o. o. (ul. Ratuszowa 9, 48-200 Prudnik), NIP 
755 193 93 43, udział w kapitale: 7,1 % 
Strzelecka Spółdzielnia Socjalne (ul. Wyszyńskiego 10, 47-100 Strzelce Opolskie), NIP 756 196 63 01, udział 
w kapitale: 50 % 

2) W przeszłości nie wystąpiły oraz nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiotach, dla których 
Gmina była podmiotem założycielskim.  

 

Wniosek 1.25 
Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub 
udziałowcem?) TAK / NIE 
Jeżeli TAK to prosimy o: 
a) udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe; 
b) podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C 

Informacje czy szpital: 
a) realizuje program naprawczy? TAK / NIE 
b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? TAK / NIE 
c) Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;  
d) kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia; 

Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do  
działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). TAK / NIE 
Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania  
w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).  
Prosimy o informację, czy: 
a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? TAK / NIE 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. 
b) 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 do innego 
pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? TAK / NIE 
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla 
Państwa budżetu. 

Wśród jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie nie ma placówek opieki zdrowotnej. Wykaz jednostek 
organizacyjnych gminy dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
http://bip.strzelceopolskie.pl/gmina/jednostki_organizacyjne_gminy.html. 

 

 

http://bip.strzelceopolskie.pl/gmina/jednostki_organizacyjne_gminy.html
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