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Odpowiedzi na zapytania oferentów 

Nazwa klienta*  Gmina Opatów 

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta 

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 
 

Pytanie do klienta Odpowiedź klienta 

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 według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 3.850.344,34 ZŁ 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 

0,00 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 

0,00 

 
 

Pozostałe pytania 

 

Pytanie do klienta Odpowiedź klienta 

1 

W 2018r. zaplanowany został znaczący wzrost dochodów ze sprzedaży majątku (132 
tys. zł) w stosunku do wykonań z lat ubiegłych.  

Prosimy o informację, jaki majątek został przeznaczony do sprzedaży oraz jakie 
dochody ze sprzedaży majątku uzyskała Gmina wg. aktualnego stanu. 

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano 
dochody  ze sprzedaży działek komunalnych w wysokości 
100.000,00 zł. 

Operaty dla w/w działek zostały opracowane przez 
rzeczoznawców majątkowych w roku 2017. 

2 
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu występują zobowiązania wymagalne wg. stanu 
na dzień 31.03.2018r. w kwocie 209 tys. zł oraz podanie przyczyn ich wzrostu z kwoty 
135 tys. na 31.12.2017r. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania 
wymagalne w wysokości 135.344,34 zł i dotyczą zadania 
realizowanego z udziałem środków unijnych p.n. 
„Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”. W/w 
zobowiązania wystąpiły w związku z wstrzymaniem 
finansowania zadania przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego na czas przeprowadzonej kontroli 
finansowej. 

W pierwszym kwartale 2018 r. nastąpił wzrost w/w 
zaległości o kwotę 74.432,20 zł. 

W dniu 4 kwietnia b.r. Urząd Marszałkowski Woj. 
Śląskiego przekazał dotację, którą sfinansowano w/w 
zobowiązania. 

3 
Z uwagi na znaczący poziom należności wymagalnych (na 31.03.2018r. ponad 1 mln 
zł) prosimy o podanie z jakiego tytułu są to należności i jakie Państwo podejmują 
działania w celu ich odzyskania.  

Na ogólną kwotę należności wymagalnych, wykazanych w 
sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 marca 2018  w wysokości 
1.020.925,21 zł składają się : 

- zaległości z tyt. Użytkowania wieczystego i czynszów                              
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6.901,97 zł, 

-zaległości z tyt. podatków i opłat  -  351.854,80 zł,                                                              

-zaległości z tytułu wypłaconego funduszu 
alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej                               
542.161,13 zł, 

 -zaległości z tyt. wywozu odpadów z terenu  gminy                                                
75.103,90 zł, 

-zaległości z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania 
nieczystości  44.903,41 zł.                                   

Należności egzekwowane są zgodnie z obowiązującymi 
ustawami.                            

 


