PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO OGŁOSZONEGO PRZETARGU NA
UDZIELENIE KREDYTU

1.Pytanie : W związku z zaopiniowaniem przez RIO planowanej kwoty długu na 2013 –
2033 oraz możliwości sfinansowania deficytu na jakim poziomie- „z uwagą” dot. możliwości
zrealizowania zaplanowanych na 2013 dochodów majątkowych oraz w kontekście realizacji
tych dochodów po 6 M 2013 na poz.31%, proszę o:
a) podanie (kwotowo i procentowo) na jakim poziomie na chwilę obecną są zrealizowane
dochody maj. z tyt. ze sprzedaży pr. własności i użytkowania wieczystego zaplanowane na
2013 r w kwocie 12.983.730 PLN.

1.Odpowiedź Zamawiającego (a):

Na dzień 30 września br plan dochodów z
tego źródła (Dz.700 Rozdz. 70005 § 0770) zakłada kwotę 16.685.733 PLN, natomiast
realizacja stanowi kwotę 7.893.401,66 PLN tj, 47,31 % zakładanego planu. Powyższe dane
wynikają z umieszczonego pod ogłoszonym przetargiem Sprawozdania Rb – 27S za okres od
początku roku do dnia 30 września 2013 r.
1 b) jak przewidują Państwo realizację założonego poziomu dochodów z tego tytułu na koniec
br (proszę również o krótki opis z jakiego tyt, tj, z których nieruchomości planowane jest
uzyskanie dochodów majątkowych zaplanowanych na 2013 r a jeszcze nie zrealizowanych).

1.Odpowiedź

Zamawiającego (1 b): Zakładamy pełną realizację
zaplanowanych dochodów na rok 2013 z tego źródła. W IV kwartale br planowana jest
sprzedaż nieruchomości gruntowych objętych statusem Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o w Myślenicach. Ponadto informujemy, że dokładny
opis przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości został przedstawiony w Załączniku Nr 3
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2033 do
Uchwały Nr 248/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 r w
sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice umieszczonej na stronie
internetowej www.myslenice.pl Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce Budżet i majątek.
2.Pytanie : przekazanie zestawienia wszystkich zaangażowań gminy zawierającego
informacje o rodzaju, kwocie finansowania (udzielona i bieżące zadłużenie), instytucji
finansującej, dacie udzielenia i terminie ostatecznej spłaty oraz ustanowionych
zabezpieczeniach.
2.Odpowiedź Zamawiającego :

Powyższe zestawienie zostało przedstawione w
załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 248/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28
stycznia 2013 r ( str Nr 5 w poz. a) z tytułu kredytów i pożyczek: ) oraz w Informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Myślenice za I półrocze 2013 r (poz. VII.
INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE KREDYTACH I
UDZIELONYCH PORĘCZENIACH str.89) umieszczonej w poz. Dokumenty pod
ogłoszonym przetargiem. Bieżące zadłużenie Gminy na dzień 30 września 2013 r stanowi
kwotę 132.897.574,56 PLN w tym zaciągnięty kredyt na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie

54.278.238,92 PLN. Dane te wynikają z umieszczonego pod ogłoszonym przetargiem
Sprawozdania Rb –Z wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.

3.Pytanie:

Informację o podmiotach w jakich gmina posiada udziały /akcje lub
informację negatywną.

3.Odpowiedź Zamawiającego : W załączonym Załączniku Nr 6 do Informacji o
stanie mienia Gminy Myślenice do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Myślenice za
rok 2012 przedstawiono informację o podmiotach w jakich Gmina posiada udziały /akcje ,
które to zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w poz. budżet i
majątek.
4.Pytanie: Informacje/Wykaz udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji ze
wskazaniem kogo i czego dotyczą.
4.Odpowiedź Zamawiającego :

Informacja zawarta w dokumentach wykazanych

w odpowiedzi do pytania drugiego.

Z poważaniem

