
Pytanie 1: 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.-  
 
Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie 
inwestycji będących przedmiotem SIWZu, 
 Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana  
i z jakich źródeł. 

Odpowiedź: Środki pozyskane z emisji obligacji finansują deficyt budżetowy w kwocie 270 967,- zł. 
Kwota ta wynika z zaokrąglenia wartości emitowanych obligacji i planowanych spłat rat kapitałowych 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 28 729 033zł.  

 

Pytanie 2: Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. 
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 

Odpowiedź: NIE 

Pytanie 3: 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::NIE 

Pytanie 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: NIE 

Pytanie 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 

Pytanie 6 :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: NIE 

Pytanie 7: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o 
nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / 
burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa. 

Odpowiedź: NIE 

Pytanie 8: Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu 
i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy 
sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć 
wójta/burmistrza/prezydenta). 

 Odpowiedź NIE 



Pytanie 9: Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa 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): 

Odpowiedź: Wartości znajdują się w sprawozdaniu Rb-z pod zamieszczonym w BIP ogłoszeniem  
o emisji. 

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): 

Odpowiedź: 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 (w tys. PLN): 

Odpowiedź:0 

Pytanie 10: Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań 
realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem 
na: 

wartość zawartych umów (w tys. PLN): 

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku 
budżetowym (w tys. PLN): 

wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku 
budżetowym (w tys. PLN): 

Odpowiedź: 

wartość zawartych umów (w tys. PLN): 310 576,- 

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku 
budżetowym (w tys. PLN): 59 119,- 

wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 29 518,- 

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku 
budżetowym (w tys. PLN): 626,- 

 

 

 



Pytanie 11: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo  
musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy 
dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych 
ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): 

Odpowiedź: NIE 

Pytanie 12: Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy 
o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: 
 Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? 

 Odpowiedź: TAK 

Pytanie 13: Prosimy o informację czy Szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez 
Państwa) 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 14: Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):  

Odpowiedź: 

Kredyt 20 000,- 

Pożyczka- 1 344  (kwota udzielona) 728,-( kwota pozostała do spłaty)                  

Pytanie 15: Prosimy o podanie okresu kredytowania 

Odpowiedź: pożyczka 2008-2018; kredyt 2015-2023 

Pytanie 16: Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): 

Odpowiedź: 1 344,- 

Pytanie 17: Prosimy o podanie okresu poręczenia 

Odpowiedź: 2008-2018 

Pytanie 18: Prosimy o informację czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie Szpital 
finansowo(dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). 

Odpowiedź: TAK w formie dotacji do działalności bieżącej na realizację zadań własnych Gminy oraz  
dotacji majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje  

Pytanie 19: Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) 

Dotacje majątkowe na zadanie inwestycyjne  –  6 671,- 

Dotacje na działalność bieżącą  –  402,- 

Pytanie 20: Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala  

Odpowiedź: 2015r. 

 



Pytanie 21: 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 

Pytanie 22: 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 

Pytanie 23: 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 

Pytanie 24: Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu 

oraz leasingu? Jeśli tak prosimy o podanie aktualnych (na 31.08.2015r.) kwot zadłużenia z 

wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogramu spłat. 

Odpowiedź: NIE 

Pytanie 25: Czy Gmina posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające 

wpływ na poziom długu publicznego? Jeśli tak to w jakiej kwocie, z jakim terminem spłat? 

Odpowiedź: NIE 

Pytanie 26: Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu umów z odroczonym terminem płatności 

dłuższym niż 1 rok o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r. w 

sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu 

publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o 

podanie kwot zadłużenia oraz terminów obowiązywania umów, harmonogramu spłat zadłużenia. 

 Odpowiedź: NIE 

Pytanie 27: Czy Gmina posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych? Jeśli tak 

to na jakie zadania i w jakich kwotach? 

 Pytanie 28: Czy Gmina posiada złożone wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych? Czy 

wnioski zostały zaakceptowane? Jeśli tak to na jakie kwoty?  

 

 

 

 



Odpowiedź na pyt. 27 i 28:  

 

Nazwa zadania 
Wartość zawartych 

umów(w PLN)  

Wartość środków 

przewidzianych do 
wypłaty w 2015 roku 

(w PLN) 

Wartość 
wniosków bez 
decyzji (w PLN) 

Wartość wniosków 

bez decyzji 
przewidziana do 
wypłaty w 2015 

roku (w PLN) 

Budowa Obwodnicy 
Południowej 

203 030 079,56 30 000 000,00 0,00 0,00 

Poprawa systemu 
transportu 

14 582 769,56 792 820,16 0,00 0,00 

Budowa 
Żółkiewskiego 

52 158 902,20 26 641 868,22 0,00 0,00 

Bezpłatny Internet 10 149 100,00 0,00 0,00 0,00 

Budowa sieci 
kanalizacyjnej 

10 768 972,11 625 637,46 625 637,45 625 637,45 

Opracowanie 
dokumentacji  

630 000,00 240 550,00 0,00 0,00 

Parki 19 255 725,58 818 368,34 0,00 0,00 
Przebudowa drogi 
powiatowej -ul. 
Mireckiego w Radomiu 
wraz z Rondem 
Kotlarza… 

0,00 0,00 4 586 112,19 0,00 

Adaptacja do zmian 
klimatu 

0,00 0,00 24 306 659,00 0,00 

RAZEM 310 575 549,01 59 119 244,18 29 518 408,64 625 637,45 

          

Pytanie 29: Jakie jest uzasadnienie dużego wzrostu  planowanych dochodów majątkowych na 

2015r. w odniesieniu do uzyskanych w 2014r.(z 81,2MPLN do 125,6MPLN)? 

Odpowiedź: Wzrost planowanych dochodów majątkowych w 2015r. wynika z uzyskania przez Gminę 

dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych ze środków unijnych i otrzymania dotacji z 

budżetu państwa.  

Pytanie 30: Czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony i wyceniony? 

Odpowiedź: TAK-  w prowadzonych procedurach przetargowych wartość każdej zbywanej 

nieruchomości jest ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego.  

 Pytanie 31: Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna sprzedaż tego majątku?  

Odpowiedź: Tak - w przeszłości miała miejsce nieskuteczna sprzedaż nieruchomości. 

Pytanie 32: Z planowanych na 2015r. kwot dochodów ze sprzedaży majątku 10,5MPLN(a w 

kolejnych latach planowane po 8-10MPLN/ rocznie) zrealizowano w ciągu pierwszego półrocza br.  

2MPLN czyli 19%.Czy jest szansa realizacji planu w tym zakresie na 2015r.? 

Odpowiedź: Tak -wielkość planu została ustalona w oparciu o  przygotowane oferty sprzedaży 

nieruchomości  atrakcyjnych lokalowo dla inwestorów.  



Pytanie 33: Prosimy o podanie wielkości: dochodów własnych, dotacji w tym dotacji z 

UE/rozwojowych i z funduszy celowych, subwencji za 2014r. i za  1 półrocze 2015r. 

Odpowiedź: 

 

Wyszczególnienie 2014 II kw. 2015 

dochody własne 460 561 856 242 447 059 
subwencja ogólna 310 818 036 183 278 004 
dotacje: 213 814 772 74 584 999 

w tym z UE 67 800 081 4 687 082 

RAZEM 985 194 664 500 310 062 

      
Pytanie 34: Prosimy o podanie kwot wsparcia finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

w poszczególnych latach 2012-2014 oraz planowanych na 2015r.  

Odpowiedź: Podajemy kwoty wsparcia finansowego Szpitala (w tys. PLN) 

2012  

Dotacje majątkowe na zadanie inwestycyjne: 9 827 ,- 

Dotacje na działalność bieżącą: 390,-   

2013 

Dotacje majątkowe na zadanie inwestycyjne: 9 548,-   

Dotacje na działalność bieżącą: 374,-   

2014 

Dotacje majątkowe na zadanie inwestycyjne: 2 508,-   

Dotacje na działalność bieżącą: 538,-   

2015   

Dotacje majątkowe na zadanie inwestycyjne  –  6 671,- 

Dotacje na działalność bieżącą  –  402,- 

Jednocześnie informujemy, że Gmina Miasta Radomia pokryła  ujemny wynik finansowy Szpitala : 

za 2012  w kwocie - 1 641 207,63 zł 

za 2013 w kwocie - 2 660 328,38zł 

za 2014 w kwocie - 11 886 440,38 zł 

Pytanie 35: Prosimy o informację czy Gmina przewiduje ewentualne przejęcie długu Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego? Jeśli tak to w jakiej kwocie i w jakim okresie? 

Odpowiedź: NIE 



 

Pytanie 36: Prosimy o podanie kwot wsparcia finansowego Portu Lotniczego Radom S.A.  w 

poszczególnych latach 2012-2014 oraz planowanych na 2015r.  

Odpowiedź: Kwoty wsparcia Portu Lotniczego  

2012 –    2 079 433,05 zł (dokapitalizowanie)  

2013 – 26 299 140,00 zł (dokapitalizowanie)  2 000 000zł  (pożyczka-spłacona) 

2014-  18 000 000 zł (pożyczka) 

2015 – 5 000 000 zł (pożyczka-spłacona) 

Pytanie 37: Czy Gmina dopuszcza w czasie obowiązywania umowy emisyjnej zobowiązanie się do:  

składania w Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Gminy) 
w terminie 30 dni od ich sporządzenia: 

- kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27s, Rb-28s, 

            - rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Gminy wraz z opiniami RIO, 

- projektów budżetów i projektów WPF (w kolejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwał   
budżetowych i uchwał w sprawie WPF – po ich zatwierdzeniu 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie 38:  Z czego wynika wzrost dochodów bieżących w 2014r w porównaniu do roku 2013 oraz 
proporcjonalnie niższy wzrost wydatków bieżących w 2014r.? 

Odpowiedź: Niższy wzrost wydatków bieżących w 2014r. spowodowany jest oszczędnie 
prowadzoną gospodarką finansową przy jednoczesnej realizacji wszystkich zadań nałożonych na 
Gminę przepisami prawa. W latach 2012-2014 średni wzrost wydatków bieżących wyniósł 3,21% 
przy jednoczesnym wzroście dochodów bieżących na poziomie 4,13%. 

Pytanie 39: Z jakiego tytułu i jaki jest powód wysokiego stanu należności wymagalnych (84,5 mln 
pln). W jaki sposób  Miasto ściąga te zaległości , czy stan tych należności zmniejsza się? 

Odpowiedź:  Należności wymagalne Gminy powstały z następujących tytułów: najmu i dostawy 
mediów do lokali socjalnych Gminy, zwrotu świadczeń na Fundusz Alimentacyjny oraz wpływów z 
opłat lokalnych pobieranych przez jst z tytułu zajęcia pasa drogowego, kary umowne, strefa płatnego 
parkowania, czynsze za  dzierżawę wieczystą, najem lokali,  refundacja na utworzenie nowych miejsc 
pracy. Gmina prowadzi w tym zakresie czynności windykacyjne na podstawie przepisów ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Działania te prowadzone w sposób ciągły. 

Pytanie 40: Informacje dotyczące zobowiązań odroczonych– tabela 

 

 

 

 



Zobowiązania odroczone– zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności 

dłuższym niż 6 miesięcy, przypadające do zapłaty w następnych  latach budżetowych (łącznie z 

leasingiem). Stan na dzień 30.06.2015 

Wartość nominalna 
Data podpisania 

umowy 

Data rozpoczęcia 

spłaty 
Data Zakończenia spłaty 

2 370  4.05.2015 r. 31.08.2017 r. 31.08.2017 r. 

2 284  4.05.2015 r. 31.08.2018 r. 31.08.2018 r. 

2 203  4.05.2015 r. 31.08.2019 r. 31.08.2019 r. 

2 124  4.05.2015 r. 31.08.2020 r. 31.08.2020 r. 

2 049  4.05.2015 r. 31.08.2021 r. 31.08.2021 r. 

1 976  4.05.2015 r. 31.08.2022 r. 31.08.2022 r. 

1 905  4.05.2015 r. 31.08.2023 r. 31.08.2023 r. 

1 838  4.05.2015 r. 31.08.2024 r. 31.08.2024 r. 

1 772  4.05.2015 r. 31.08.2025 r. 31.08.2025 r. 

1 709  4.05.2015 r. 31.08.2026 r. 31.08.2026 r. 

1 648  4.05.2015 r. 31.08.2027 r. 31.08.2027 r. 

1 589  4.05.2015 r. 31.08.2028 r. 31.08.2028 r. 

1 533  4.05.2015 r. 31.08.2029 r. 31.08.2029 r. 

25 000  Suma zaangażowań (w tys. PLN)  

 

środki przeznaczone na pokrycie wymienionych zobowiązań są zabezpieczone w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029. 

 
Pytanie 41:Prosimy o podanie przyczyn wystąpienia wymagalnych zobowiązań Gminy w kwocie 
43.756 zł wg stanu na 30.06.2015 r. i jakich tytułów one dotyczą.  

 
Odpowiedź: Zobowiązania wymagalne w kwocie 43 756 zł dotyczą postawionych do dyspozycji i 
nieodebranych  kwot odszkodowań z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy prawa własności, 
zobowiązania z tytułu wywłaszczenia działek, nieodebrane kwoty stypendiów socjalnych.  

 

 


