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RPiF.K.1.3.2020.FJ 

 

OFERENCI 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu pn: 

„Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Obrowo” 

 

 1.Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala/zakładu opieki  (jeżeli tak, prosimy podać 

nazwę ZOZ/szpitala ):  

Na terenie Gminy Obrowo działa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w 

Dobrzejewicach. Nadzór nad działalnością SP ZOZ sprawuje Rada Gminy Obrowo.   

a. Prosimy o informację, czy podmiot z pkt.1  realizuje program naprawczy? 

Odpowiedź: ZOZ nie realizuje programu naprawczego. 

b. Prosimy o informację, czy podmiot z pkt.1  korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa) 
oraz podanie ich kwot oraz okresu kredytowania/poręczenia 

Odpowiedź: ZOZ niekorzysta z kredytów oraz poręczeń.  

c.        Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie podmiot z pkt.1   finansowo 
(dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej, bieżącej). Prosimy o podanie 
kwot, okresu oraz rodzaju wsparcia. 

Odpowiedź: Gmina Obrowo nie wspiera finansowo ZOZ.  

d.      Prosimy o przesłanie pełnego sprawozdania finansowego Szpitala, którego powiat jest organem 
założycielskim lub udziałowcem (minimum bilans i rachunek zysków i strat) za rok 2019  oraz za I kw. 
2020r. 

Odpowiedź: Gmina Obrowo nie jest organem założycielskim lub udziałowcem szpitala.   

e.      Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego 
likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia)  

Odpowiedź: W okresie finansowania Gmina Obrowo nie przewiduje przejęcie zobowiązań ZOZ w związku z 

jego likwidacją lub prywatyzacją. 

f.     Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala 
wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.  

Odpowiedź: Gmina Obrowo nie przeprowadziła i nie przewiduje likwidacji jakiegokolwiek szpitala wraz z 

przejęciem jego długu. 



2.       Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez 

Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie 

umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce 

dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 

Odpowiedź: W Gminie Obrowo nie wystąpiły w przeszłości i nie są planowane przejęcia z mocy prawa 

zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Gminabyła podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z 

wierzycielem spółki prawa handlowego,  - stowarzyszenia. 

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

oraz branżę w której działają) 

Odpowiedź: Na terenie Gminy Obrowo funkcjonuje wielu znacznych pracodawców m.in. w następujących 

branżach: 

- handel – m.in. Dino, Lewiatan, Pico, Chata Polska, polo Market, 

- branża budowla – m.in. Betpol, Betpol Bis, Ekotom, Fasterm, 

- recykling  tworzyw sztucznych – Ekochem, 

- teleinformatyczna – Twinpol, 

- transport – m.in. Krisspol – Transport, AZUIH „Polar”, MTM transport, Agrotrans, 

- stacje paliw – Loto, Orlen, 

- gastronomia – m.in. Zajazd Rytkówka, Daglezjowy Dwór, Romeo i Julia, Euforia. 

4.       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)? 

Odpowiedź: JST nie posiada zawartych, i nie planuje zawarcia umowy wsparcia finansowego spółek 

komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych. 

5.       Prosimy o informację o udzielonych przez jednostkę gwarancjach/poręczeniach (na jaką kwotę i na jaki 

okres)?. 

Odpowiedź: Gmina nie posiada udzielonych gwarancji oraz poręczeń.  

6.       Prosimy o informację o zobowiązaniach JST (kredyty, obligacje i inne tytuły, na jaką kwotę, na jaki okres, 

jaki instytucje finansujące)? 

Odpowiedź: Przedmiotowe zestawienie zamieszczone zostało na stronie: 

https://www.bip.obrowo.pl/plik,29023,zestawienie-dotyczace-zadluzenia-gminy-obrowo-30-09-2020.pdf 

7.       Prosimy o informację o akcjach, udziałach jakie posiada JST w innych podmiotach ( wartości w procentach 

) oraz w miarę możliwości, informacje o zadłużeniu i wynikach tych podmiotów, jeśli generuj stratę, wymagają 

dopłat ze strony JST lub są bardzo zadłużone (sprawozdania finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat)  

Odpowiedź: Gmina Obrowo nie posiada akcji, udziałów w innych podmiotach.  

8.       Prosimy o informację na  temat wsparcia udzielanego (m.in. poprzez wniesienie udziałów, objęcie akcji, 

podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczki) przez JST podmiotom wskazanym w pytaniu nr 7 w ciągu 



ostatnich 2 lat budżetowych oraz planowanym w roku obecnym ( działalność inwestycyjna i bieżąca) wraz ze 

wskazaniem w której pozycji budżetowej owe wsparcie zostało ujęte (wydatki bieżące/majątkowe/rozchody) 

Odpowiedź:Gmina Obrowo w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych oraz planowanym w roku obecnym nie 

udzieliła wsparcia innym podmiotom. 

9.       Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła 

nieważność (całościową lub częściową) uchwały organu uchwałodawczego (jeżeli tak,  prosimy o informacje na 

temat unieważnionej uchwały)  i czy obecnie są  prowadzone postępowanie nadzorcze przez RIO ?` 

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 12 miesięcy Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieważność 

uchwały organu uchwałodawczego. Obecnie nie jest  prowadzone postępowanie nadzorcze przez RIO.  

10.   Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 5 lat  był prowadzony u Państwa   program postępowania 

naprawczego? 

Odpowiedź:W ciągu ostatnich 5 lat nie był prowadzony w Gminie Obrowo program postępowania 

naprawczego. 

11.   Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za 

pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. 

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 36 miesięcy względem budżetu gminy nie były prowadzone za pośrednictwem 

komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. Gmina w 2020 roku 

została spadkobiorcą koniecznym w zakresie długów spadkowych po zmarłej osobie zamieszkującej na 

terenie gminy. Na skutek odrzucenia spadku przez osoby najbliższe zmarłego, Gmina Obrowo z mocy prawa 

odziedziczyła z dobrodziejstwem inwentarza majątek po zmarłym. Odpowiedzialność Gminy jest ograniczona 

do wartości spadku określonego w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego. 

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez tytuł długów spadkowych, jest obecnie zawieszone do dnia 

ustalenia dokładnej wartości dziedziczonego spadku.   Gmina Obrowo na mocy obowiązujących przepisów 

jako spadkobierca konieczny ureguluje zobowiązania wynikające ze spadku. Na poczet ww. czynności w 

budżecie 2021 r. zostały zabezpieczone środki w wysokości 420.00,00 zł. 

12.   Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich trzech lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu 

absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, 

zarząd powiatu, zarząd województwa). 

Odpowiedź: W ciągu ostatnich trzech lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi 

wykonawczemu 
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