Potencjalni Oferenci

Nr sprawy: PF.3060.1.2016

Dotyczy:

Radomsko, dn. 8 listopada 2016 r.

postępowania na wybór podmiotu pełniącego funkcję Agenta emisji
obligacji komunalnych Miasta Radomsko o łącznej wartości 11 000 000 zł

W odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego postępowania jakie wpłynęły do
dnia 7 listopada 2016 r., udziela się następujących odpowiedzi:
Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Organizatora
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)
Pytanie do Organizatora

Odpowiedź
Organizatora

1

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

NIE

2

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):

NIE

3

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.

NIE

4

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem
komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

NIE

5

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):

NIE

6

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).

NIE

7

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):

32 490
0
590

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):

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):

0
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Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)
Odpowiedź
Organizatora
Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach
budżetu roku bieżącego z podziałem na:
Pytanie do Organizatora

1

2

wartość zawartych umów (w tys. PLN): (w tym zrealizowane w 2016 r. 2.092 tys. zł, do zrealizowania w 2017 r. 2.750 tys. zł)

4 842

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

2 092

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

3 073

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

0

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):

0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Organizatorem
Odpowiedź
Organizatora
Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących
informacji:
Pytanie do Organizatora

1
a

Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

NIE DOTYCZY

b

Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

NIE DOTYCZY

i

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

NIE
DOTYCZY

Prosimy o podanie okresu kredytowania

NIE DOTYCZY

ii

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

NIE
DOTYCZY

Prosimy o podanie okresu poręczenia

NIE DOTYCZY

c

Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności
bieżącej/inwestycyjnej).

NIE DOTYCZY
i

2

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

NIE
DOTYCZY

Prosimy o podanie okresu wsparcia
finansowego szpitala

NIE DOTYCZY

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.

NIE DOTYCZY

3

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.
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2

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,
4

NIE

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Pozostałe pytania
Pytanie do Organizatora

Odpowiedź Organizatora

1

Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?

NIE

2

Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?

NIE

Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z:

3

•

umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,

•

leasingu,

•

umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,

•

przyjęte depozyty,

•

zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

NIE

Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?
4

Należności wymagalne na koniec 09/2016 wynosiły 31 675 272,38. zł. – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko
nieodzyskania tych pieniędzy przez Miasto? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych
pieniędzy, czy Miasto zakłada możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?
Wykazane w sprawozdaniach należności wymagalne dotyczą m.in.:
- podatków i opłat lokalnych (m.in. od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata targowa, opłata skarbowa, opłata za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),
- należności od dłużników alimentacyjnych (8 767 291,93 zł tj. 27,7 % ogółu należności wymagalnych), za nienależnie pobrane świadczenia
rodzinne, nienależnie pobrany zasiłek stały, celowy, odpłatność za pobyt w DPS,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług (m.in. odpłatności za usługi opiekuńcze, za pobyt podopiecznego w Środowiskowym Domu
Samopomocy),
- mandatów i kar porządkowych,
- kar naliczonych kontrahentom,
- kosztów egzekucyjnych,
Należności te występują przede wszystkim od osób fizycznych, osób prawnych.
Jest ryzyko nieodzyskania tych należności przez Miasto, ale kwoty te nie są wprowadzone do budżetu po stronie dochodów zarówno w roku
bieżącym jak i w latach przyszłych.
Jednocześnie informuję, że z tego tytułu nie wystąpią braki środków finansowych w budżecie.
W związku z powyższym Organizator nie zakłada możliwości zaciągnięcia dodatkowego kredytu na ten cel.

5

Z czego wynika wysoki poziom pozostałych należności na 09/2016, zwłaszcza należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 9
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837 454,76 zł.?
W wierszu N5.2. pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne ujęte w sprawozdaniu Rb-N – kwartalnym
sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazano m.in. nieprzekazane a zrealizowane przez Urzędy Skarbowe
dochody budżetu, należności z tytułu nieprzekazanych udziałów PIT, kwoty wynikające z przypisu należności płatnych do końca roku z tytułu
podatków i opłat.
6

7

Z czego wynika wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących planowany na koniec 2016 r. w stosunku do tych wypracowanych w 2015 r., a
kolejnych latach ich spadek?
W 2016 r. nastąpił wyjątkowo wysoki wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących w stosunku do 2015 r., z uwagi na uruchomienie
programu 500 plus.
W kolejnych latach nie zaplanowano realizacji tego zadania w WPF, będzie ono zaplanowane w projekcie budżetu roku 2017 i w latach następnych.

Jaki jest stopień realizacji dochodów z tytułu sprzedaży majątku po 9 miesiącach 2016 r.?
Na dzień 30 września 2016 r. plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku wynosił 3 203 685,21 zł , a zrealizowany został
w wysokości 749 657,63 zł.
Aktualnie plan dochodów z ww. tytułu to kwota 1 503 685,21 zł, a dochody zrealizowane zostały w wysokości 756 946,93 z tj. 50,34 % planu.
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Wykaz zaangażowań Organizatora
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i
rozliczony miesiąc:
Typ długu (kredyt, wykup
wierzytelności, obligacje,
Nazwa podmiotu
Kwota bieżącego
Kwota pozostałego
Waluta
Data zawarcia
leasing, factoring, pożyczka,
Lp.
(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma
zadłużenia
zadłużenia
zadłużenia
umowy
udzielone poręczenie,
leasingowa, firma factoringowa)
(bilans)
(pozabilans)
udzielona gwarancja, list
patronacki)
mBank S.A. Centrum Finansowe w
PLN
kredyt
01.12.2011r.
5 250 000,00
0,00
1
Częstochowie
ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w
Radomsku oraz SGB Bank Spółka
PLN
kredyt
27.11.2014r.
1 650 000,00
0,00
2
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony
PLN
pożyczka
19.12.2013r.
570 696,06
0,00
3
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony
PLN
pożyczka
23.12.2015r.
0,00
548 435,59
4
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
PLN
kredyt
11.12.2013r.
3 625 000,00
0,00
5
z siedzibą w Warszawie
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział
PLN
kredyt
04.12.2015r.
6 475 000,00
0,00
6
w Łodzi
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział
PLN
kredyt
28.11.2008r.
2 880 000,00
0,00
7
w Łodzi
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział
PLN
kredyt
10.08.2007r.
1 785 252,50
0,00
8
w Łodzi
Powszechna Kasa Oszczędności Bank
PLN
Kredyt
30.10.2006r.
244 218,00
0,00
9 Spółka Akcyjna, Centrum Korporacyjne w
Bełchatowie
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział
PLN
udzielone poręczenie
24.09.2008r.
0,00
290 000,00
10
w Warszawie
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN
udzielone poręczenie
13.12.2010r.
0,00
300 000,00
11
Oddział w Warszawie
Razem
22 480 166,56
1 138 435,59
1
2

2016-09-30

Data całkowitej spłaty

30.11.2021r.
31.12.2024r.
31.10.2024r.
31.10.2026r.
31.12.2023r.
03.12.2025r.
31.10.2018r.
31.10.2017r.
30.11.2016r.
25.02.2042r.
25.09.2045r.

Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwoty wypłaconego zaangażowania
Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji
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Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze
stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem

Radomsko, dnia: 8 listopada 2016 r.

PREZYDENT
Miasta Radomsko
/-/
dr Jarosław Ferenc
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