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Szczuczyn, 2011.04.01 

Zainteresowani oferenci 

 W odpowiedzi na otrzymane pismo Urząd Miejski w Szczuczynie uprzejmie 

informuje: 

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo jest zamieszczony wraz  

z dokumentacją do przetargu na stronie www.um.szczuczyn.pl Urzędu Miejskiego 

w Szczuczynie. 

 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy: 

Nazwa jednostki NIP REGON 
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie 719-13-96-922 450088644 
Szkoła Podstawowa w Bzurach 719-13-97-011 450088584 
Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej 719-13-96-951 450088615 
Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie 719-13-96-968 450701990 
Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie 719-13-96-939 451097450 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 719-13-68-920 450010091 
Biblioteka Publiczna w Szczuczynie 719-15-03-967 000926855 
Miejski Dom Kultury w Szczuczynie 719-15-03-950 450010352 

 Wykaz instytucji w których Gmina korzysta z kredytów jest zamieszczony 

wraz z dokumentacją do przetargu na stronie www.um.szczuczyn.pl Urzędu 

Miejskiego w Szczuczynie. 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok zostało zamieszczone 

razem z powyższą odpowiedzią w uzupełnieniu dokumentacji do przetargu  

na stronie www.um.szczuczyn.pl Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. 

 Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu wraz ze wskazaniem źródeł 

jego spłaty oraz formy jego zabezpieczenia zostało zamieszczone razem  

z powyższą odpowiedzią w uzupełnieniu dokumentacji do przetargu  

na stronie www.um.szczuczyn.pl Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. 

 Opinie RIO dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok  

i możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostaną zamieszczone na stronie 



www.um.szczuczyn.pl Urzędu Miejskiego w Szczuczynie niezwłocznie po ich 

otrzymaniu. 

 Odpowiedzi na postawione zapytania są następujące: 

l) Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie 
płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach 
następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup 
(cesja) wierzytelności ? 

Ad. 1) Gmina posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności, których 
okres spłaty przekracza 6 miesięcy. Na dzień 28 lutego 2011 roku zobowiązanie  
z tego tytułu wynosiło 164.164,82 zł. Spłata następuje w okresach miesięcznych 
po 12.790 zł. Termin spłaty upływa 1.03.2012 roku. 

2) Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe ? 

Ad. 2) Nie ma zawartych 

3) Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do 
kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce 
kapitałowej, w której ma udziały ? 

Ad. 3) Nie zawarł 

4) Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności 
na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w 
okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej 
spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też 
zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na 
roboty budowlane lub usługi) ?  

Ad. 4) Nie posiada 

5) Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom ? 

Ad. 5) Nie udzielał 

6) Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla 
którego była podmiotem założycielskim lub na postawie umowy z 
wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na 
mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu 
zwolniony ? 

Ad. 6) Nie przejmował 

7) Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i 
pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu 
publicznego ? 

Ad. 7) Nie posiada 

8) Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji 
w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja 
buy-sell-back - BSB) ? 



Ad. 8) Nie zawierał 

9) Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na 
raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne) ? 

Ad. 9) Nie podpisywał 

10) Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z 
których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności 
pieniężnych ?  

Ad. 10) Nie 

Burmistrz Szczuczyna 

Artur Kuczyński 


