PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZONEGO PRZETARGU
NA UDZIELENIE KREDYTU NA KWOTĘ 4.990.000 PLN
(V)
Pytanie 1;
Na jakim etapie jest realizacja inwestycji „Czysta woda dla Krakowa” – dotyczy etapu
zaplanowanego w bieżącym roku?
Odpowiedź;
Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 65 % zaplanowanych w bieżącym roku.
Pytanie 2:
Wpływ dotacji na inwestycje wynosi ok. 40% z kwoty zaplanowanej na bieżący rok. Jakie
jest zagrożenie dotyczące wpływu pozostałej części dotacji zaplanowanej na bieżący rok
Odpowiedź;
W roku bieżącym Zamawiający rozliczył łącznie zaliczkę na realizację zadania o którym
mowa w pytaniu Nr 1 w wysokości 36.075.622,62 zł . Pierwsza z zaliczek została
wydatkowana, rozliczenie pozostałej kwoty tj 13 950.957,78 zł planowane jest do dnia 24
listopada br. Wniosek o kolejną zaliczkę w wysokości 25.013.290,20 zł złożony zostanie
jeszcze w bieżącym miesiącu zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem wypłat
dotacji.
Pytanie 3;
Jaki majątek Gmina planuje sprzedać w bieżącym roku i jaka jest realizacja planów. Czy
istnieje zagrożenie że zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku nie zostaną uzyskane.
Jeżeli tak to w jaki sposób Gmina planuje pokryć wydatki, które miały być płacone środkami
ze sprzedaży majątku.
Odpowiedź;
Dane na temat planu sprzedaży majątku, m.in. w roku bieżącym, ujawnione zostały w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice na lata 2011 – 2033 która został
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.myslenice.pl – strefa miejska – dla
mieszkańców – urząd miasta – dokumenty strategiczne. Natomiast realizacja zaplanowanych
dochodów ze sprzedaży została przedstawiona w Sprawozdaniu RB-27S za okres od początku
roku do dnia 30 września roku 2011 r w Dz.700 Rozdz. 70005 § 0770 zamieszczonym na
stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ dla niniejszego postępowania
przetargowego. Planowana jest realizacja tych dochodów na miesiąc grudzień br.

Pytanie 4;
Czego dotyczą należności wymagalne wykazane w RB-N po 3 kwartałach 2011 r. Czy Gmina
podjęła jakieś kroki w celu egzekucji tych należności?
Odpowiedź;
Należności wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu dotyczą podatków i opłat lokalnych,
zaliczek alimentacyjnych. Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne w
administracji, zabezpieczające, postępowania egzekucyjne z nieruchomości oraz Gmina
występuje z wnioskami o wszczęcie postępowań upadłościowych wobec niewypłacalnych
dłużników.
Pytanie 5;
Czy oprócz poręczenia kredytu zaciągniętego przez MZWiK Gmina udzielała innego
mocnego wsparcia spółkom Gminnym?
Odpowiedź;
Gmina oprócz poręczenia kredytu dokonała w roku 2011 objęcia udziałów w kwocie 875.000
zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy „Zakład Utylizacji Odpadów” z
siedzibą w M-ach spółka z.o.o. Informacja ta wynika z wykazu przedsięwzięć Gminy
Myślenice na lata 2011-2031 – załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myślenice.
Pytanie 6;
Czy straty powodziowe z lat 2009 i 2010 były finansowane jedynie ze środków gminnych?
Czy uzyskała na te straty środki ze źródeł zewnętrznych (np. Dotacje Skarbu państwa)?
Odpowiedź;
Gmina na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2010 otrzymała dotacje celowe z
budżetu państwa oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie ( Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy za rok 2010 str 25
,26,28). W roku 2009 Gmina nie otrzymała środków ze źródeł zewnętrznych na cel o którym
mowa w pytaniu.
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