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TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

dotyczy: postępowania na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie
na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę Lipinki Łużyckie w latach 2020-2021
W związku z wnioskiem oferenta o udzielenie informacji w postępowaniu na wybór podmiotu,
który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę
Lipinki Łużyckie w latach 2020-2021, organizator udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1.
Proszę o przesłanie lub wskazanie ścieżki na BIP Sprawozdań RB za 4Q 2019 | Rb 27s | Rb 28s
|
Odpowiedź
Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za IV kwartał 2019 roku - link
Pytanie 2.
Proszę o przesłanie lub wskazanie ścieżki Uchwał budżetowych jak i WPF 2020 oraz opinii
RIO o uchwale budżetowej.
Odpowiedź
Uchwały budżetowe i WPF 2020 - link
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej - link
Pytanie 3.
Proszę o podanie za 2019 dochodów Gminy w podziale na własne, subwencje, dotacje.
Odpowiedź
Dochody Gminy za 2019 rok:
Własne:
5 059 583,50 zł
Subwencje: 5 500 714,00 zł
Dotacje:
5 684 086,44 zł

Pytanie 4.
Prosimy o wykaz zobowiązań Gminy w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe)
– z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi,
subrogacje, nowacje, itp. na dzień:
Odpowiedź
Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania gminy wynoszą:
z kredytów: 657 300,00 zł
z pożyczki: 492 105,00 zł
Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń, obligacji, wykupu wierzytelności,
leasingu, subrogacji, nowacji, itp.
Pytanie 5.
Prosimy o wykaz zobowiązań podmiotów powiązanych których organem założycielskim /
nadzorującym jest Gmina.
Odpowiedź
Podmioty powiązane, których organem założycielskim/nadzorującym jest Gmina nie posiadają
zobowiązań.
Pytanie 6.
Czy są zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego dla spółek komunalnych? Jeżeli
tak to proszę wskazać kwotę wsparcia finansowego pozostałego / planowanego do wniesienia
oraz okres wsparcia.
Odpowiedź
Gmina nie posiada spółek komunalnych.
Pytanie 7.
Czy są zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym? Jeżeli tak to
prosimy wskazać: podmiot, kwotę, zadania ogółem, udział Powiatu, okres realizacji.
Odpowiedź
Gmina nie zawierała i nie planuje zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Pytanie 8.
Czy Gmina posiada zawarte lub planuje podpisać umowy leasingu zwrotnego nieruchomości /
sprzedaży zwrotnej? Jeżeli tak to prosimy podać kwotę o okres obowiązywania umowy.
Odpowiedź
Gmina nie zawierała i nie planuje podpisywać umów leasingu zwrotnego nieruchomości /
sprzedaży zwrotnej.

Pytanie 9.
Czy Gmina posiada akcje lub udziały w innych podmiotach? W jakich?
Odpowiedź
Gmina posiada udziały w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Pytanie 10.
Czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz
terminów wykupu danej wierzytelności.
Odpowiedź
Gmina nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.
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