
 Gogolin, dnia 6.11.2018r. 

    

W związku z pytaniami, które wpłynęły do organizatora dotyczące zaproszenia do 

składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji komunalnych Gminy Gogolin z dnia 

23.10.2018r., Gmina Gogolin udziela poniższych odpowiedzi: 

 

1. Czy w okresie ostatniego roku wszczęto przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne 

w kwocie wyższej niż 3.000 zł? 

 

Ad.1 W okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko gminie postępowania 

egzekucyjnego. 

 

2. Czy Gmina aktualnie posiada nieujęte w sprawozdaniach budżetowych i wpf 

zobowiązania z tytułu:  

a. leasingu lub sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego 

b. płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi 

c. subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego 

d. umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych 

 

Ad.2 Gmina nie posiada nieujętych w sprawozdaniach budżetowych i WPF zobowiązań z 

tytułu: 

a. leasingu lub sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego 

b. płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi 

c. subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego 

d. umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych 

 

3. Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, 

proszę podać nazwę oraz branżę w której działają). 

 

Ad.3 Na terenie Gminy Gogolin funkcjonuje firma Górażdże Cement S.A. w Choruli - 

producent cementu. 

 

4. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności 

gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy.) 

 

Ad.4  Na terenie Gminy Gogolin znajduje się Tereny Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej zlokalizowane w Gogolinie przy ul Kamiennej. 

 

5. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, prosimy 

podać nazwę ZOZ/szpitala. 

 

Ad.5 Jednostką organizacyjną Gminy Gogolin jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie 

 

6. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w 

związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana  kwota zobowiązań do 

przejęcia) 

 

Ad.6 Gmina Gogolin nie przewiduje przejęcia zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego 

likwidacją lub prywatyzacją. 

 



7. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua 

parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego 

typu. 

 

Ad.7 W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ujęto takiego przedsięwzięcia. 

 

8. Czy JST posiada zawarte lub planowane do zawarcia umowy wsparcia finansowego 

spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia 

finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres. 

 

Ad.8 W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wsparcie dla Spółek Komunalnych jako 

wniesienie wkładu finansowego do spółek prawa handlowego w latach 2018-2028 w 

łącznej kwocie 5 209 186 zł, oraz wniesienie wkładu finansowego  do spółek prawa 

handlowego na zadanie -Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Gogolin w roku 2019 na kwotę 

205 000 zł. 

 

9. Jaka jest struktura dochodów za ostatni rok w podziale na dochody własne, dotacje i 

subwencje? 

 

Ad.9 - plan dochodów na 30.09.2018 r. w kwocie 68 248 321,62 zł. 

- plan dochodów dotacji ogółem na 30.09.2018r. w kwocie 14 058 282,62 zł. (w tym 

dotacje majątkowe 3 314.118,36 zł. min refundacja wydatków z udziałem środków 

europejskich) 

- plan subwencji na 30.09.2018 r. w kwocie 9 749 794 zł 

- plan dochodów własnych na 30.09.2018 r. w kwocie 44 440 245 zł. 

 

10. Czy JST posiada zawarte lub planowane do zawarcia umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji? 

 

Ad.10 Gmina Gogolin nie posiada i nie planuje zawarcia umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

 

11. Czy Gmina jest uczestnikiem Związku Międzygminnego? Jeżeli tak to jakiego? 

 

Ad.11 Gmina Gogolin nie jest uczestnikiem Związku Międzygminnego. 

 

12.   Prosimy o informację o udzielonych przez jednostkę gwarancjach i innych 

zobowiązaniach, 

 

Ad.12. Gmina Gogolin nie udzieliła gwarancji oraz innych zobowiązań zaliczanych do 

pożyczek i kredytów. 

 

13. Prosimy o informację o akcjach, udziałach  jakie posiada JST w innych podmiotach 

(wartości w procentach), 

 

Ad. 13. Gmina Gogolin posiada udziały: 

- Gogolińskie Usługi Komunalne Gogolin Sp. z o.o. (100% udziałów), 

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o (100% udziałów). 

 



14. Czy JST występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach 

faktoringu lub forfaitingu oraz czy JST korzysta z leasingu? 

 

Ad.14. Gmina Gogolin  nie występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w 

ramach faktoringu lub forfaitingu oraz nie korzysta z leasingu. 

 

15. Prosimy o informację czy JST udzieliła poręczeń, jeśli tak to komu, na jaką kwotę i na 

jaki okres? 

 

Ad.15. Gmina Gogolin nie udzieliła poręczeń. 

 

16. Będziemy składali ofertę ale warunkową – warunkiem podpisania umowy będzie 

zmiana oznaczeń serii na A18, B18 i C18 zamiast A17, B17, C17 (zgodnie z ustawą o 

obligacjach oznaczenia serii nie mogą się powtarzać a w zeszłym roku były emitowane 

obligacje o takim oznaczeniu). 

 

Ad. 16. Został już przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie 

zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji, który będzie rozpatrywany w dniu 07 

listopada 2018r. (środa) na LVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie. 

 

17. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę krótki czas pozostający do daty składania ofert 

oraz wypadające Święto w między czasie wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania 

ofert do dnia 16.11.2018r. 

 

Ad. 17. Organizator wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert. 

W związku z powyższym Organizator dokonuje zmiany terminu określonego w pkt 6  

zaproszenia do składania ofert dotyczącego wyboru agenta emisji komunalnych Gminy 

Gogolin z dnia 23.10.2018r. i ustala nowy: 

 

Termin złożenia oferty do siedziby Organizatora upływa dnia 16 listopada 2018 roku 

o godz. 10:00. 

 

 

Oferenci są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania 

ofert. 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert dotyczące 

wyboru agenta emisji komunalnych Gminy Gogolin z dnia 23.10.2018r. Pozostałe zapisy 

zaproszenia do składania ofert pozostają niezmienione. 

 

 

 Zatwierdził 

 Burmistrz 

 Joachim Wojtala 


