Łasin, dnia 30.08.2018r.

Oferenci biorący udział w postępowaniu
na wybór agenta emisji obligacji komunalnych
Miasta i Gminy Łasin

Informujemy, iż do organizatora przetargu wpłynęły zapytania dotyczące ogłoszenia na wybór agenta
emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Łasin o następującej treści:
1. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Gminy wg stanu na 30.06.2018 r.:
 wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN),
 wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów
finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
z innych źródeł (w tys. PLN).
2. Prosimy o informację, jakie podmioty powiązane posiada Gmina.
3. Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów oraz jaka
jest kwota kredytu, okres kredytowania.
4. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali, 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 o
podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.
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
i okresu wsparcia.
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.
7. Prosimy o informację, czy Gmina przeprowadzała lub przewiduje likwidację jakiegokolwiek
szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego
długu.
8. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa
przez Gminę zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. Gmina wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
9. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli
tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

10. 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.
11. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za
pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek
banków.
12. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu
absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.
13. Prosimy o informację, czy w Gmina posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS.
14. Prosimy o informację, czy w Gmina posiada zobowiązania wymagalne wobec US.
15. Czy w przypadku wygrania przetargu 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 Zamawiającego?
16. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana Budżetu była dokonana 13.08.2018 r., jeżeli nie to
prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.
17. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana WPF była dokonana 13.08.2018 r., jeżeli nie to
prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.
Miasto i Gmina Łasin udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1
Tytuły dłużne wg sprawozdania Rb-Z wg stanu na dzień 30.06.2018 r. (w tys. PLN):
 wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych 518,
 wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
z budżetu państwa 0,
 wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z
innych źródeł 0.
Ad.2
Gmina nie posiada podmiotów powiązanych.
Ad. 3
Nie
Ad. 4
Miasto i Gmina Łasin jest założycielem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łasinie.
SP ZOZ w Łasinie nie realizuje programu naprawczego, nie korzysta z kredytów.
Sprawozdania finansowe za 2017 rok w załączeniu.
Ad. 5
Miasto i Gmina Łasin wspiera finansowo SP ZOZ w Łasinie poprzez udzielanie dotacji celowych
na realizację zadań inwestycyjnych. W 2018 roku gmina udzieliła dotacji na następujące
zadania:
− dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ
Łasin" w kwocie 138.006,00 zł;

− dofinansowanie projektu "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ
w Łasinie w kwocie 88.400,00 zł;
− dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie" w
kwocie 50.000,00 zł.
W 2019 roku planowane jest dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Przychodni
Zdrowia w Łasinie" w kwocie 67.100,00 zł.
Ad.6
W okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku nie jest przewidywane przejęcie
zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej po przeniesieniu
działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.).
Ad.7
Miasto i Gmina Łasin nie przeprowadzała i nie przewiduje likwidacji szpitala wraz z przejęciem
jego długu.
Ad. 8
Nie
Ad.9
Nie
Ad. 10
Nie
Ad. 11
Nie
Ad. 12
Nie
Ad. 13
Nie
Ad. 14
Nie
Ad.15
Tak
Ad. 16
Tak
Ad. 17
Tak

