
Koniecpol, 05.12.2018 r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

w postępowaniu na wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy Koniecpol 

Na podstawie zapisów Rozdziału V ust. 4 Warunków przetargu Organizator udziela  
odpowiedzi na pytania Oferentów, które wpłynęły do dnia 4 grudnia 2018 r. 

 

Pytanie 1.  

Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, proszę 
podać nazwę oraz branżę w której działają): 

Odpowiedź:  

Tak. 

1. Grupa INCO S.A. Zakład produkcyjny w Koniecpolu – produkcja opakowań z tworzyw 
sztucznych 

2. "Tokman" Zakład Produkcyjno-Usługowy Paweł Kurzelewski – obróbka metali 

3. Widrex-Trans Sp. z o.o. – transport, biomasa 

4. P.P.H.U "SKALEC" – pozyskiwanie i wykorzystywanie biomasy 

Pytanie 2. 

Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej 
(jeżeli tak, należy podać nazwę strefy,) 

Odpowiedź:  

Tak.  

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

Pytanie 3.  

Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, prosimy podać 
nazwę ZOZ/szpitala ) 

Odpowiedź:  

Tak.  

SPZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu. 



 

Pytanie 4. 

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

Odpowiedź:  

Nie. 

Pytanie 5.  

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): 

Odpowiedź:  

Nie. 

Pytanie 6.  

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:  

Nie. 

Pytanie 7.  

Jaka jest struktura dochodów za 2017 rok w podziale na dochody własne, dotacje i 
subwencje? 

Odpowiedź:  

dochody własne -  32%; dotacje – 43%; subwencje – 25% 

Pytanie 8.  

Czy JST posiada zawarte lub planowane do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)? 

Odpowiedź:  

Nie. 

 



Pytanie 9.  

Prosimy o informację o wyemitowanych papierach wierzycielskich (w tym obligacji) wg 
stanu na dzień 30/09/2018r. 

Odpowiedź: 

Na dzień 30.09.2018 r. Gmina Koniecpol wyemitowała obligacje o wartości 700.000,00 zł 

Pytanie 10. 

Prosimy o informację o udzielonych przez jednostkę gwarancjach i innych zobowiązaniach 

Odpowiedź:  

Gmina nie udzieliła gwarancji. 

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY KONIECPOL WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 
2018 R.: 
 

1. Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek                      6.490.764,57 zł 
 

2. Zobowiązania z tyt. dostaw tow. i usług (zadania inwestycyjne)            494.478,13 zł 
 

3. Zobowiązanie z tyt. zwrotu wraz z odsetkami dofinansowania 
ze   środków   europejskich    dot.   realizowanego     projektu 
,,Wdrożenie    systemu    segregacji  odpadów   komunalnych 
w Gminie Koniecpol”                                                                            2.462.890,25 zł 
 

4. Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług (zadania bieżące)               257.792,98 zł 
 
    Razem zobowiązania na dzień 30.09.2018 r.                                                 9.705.925,93 zł 

Pytanie 11.  

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

Odpowiedź:  

Gmina Koniecpol posiada 100% udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w 
Koniecpolu Sp. z o.o. 

Pytanie 12.  

Czy JST występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach faktoringu 
lub forfaitingu oraz czy JST korzysta z leasingu? 

 



Odpowiedź:  

Nie. 

Pytanie 13 

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

Odpowiedź: 

Nie. 


