
Nazwa JST: Gmina Domaszowice 

 

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ 
 

1. Czy wyrażają Państwo zgodę, by przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu obligacji stanowiło warunek zawarcia umowy? 

Odpowiedź: Tak.  

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ  
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 

1. Prosimy o wskazanie czy: 
a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne?  TAK   /  NIE 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). 

b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK   /  NIE 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). 

c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? TAK   /  NIE 

d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika 

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK   /  NIE 

e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?  TAK   /  NIE 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).  

f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium 

organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę  

(wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? TAK   /  NIE 

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium? 

 

2. Prosimy o podanie: 

a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego 

roku,  

b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:  

− jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)? 

− jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? 

− jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? 

− jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy? 

− czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? 

Odpowiedź: Gmina Domaszowice nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji oraz nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji wg stanu 

na koniec bieżącego roku. 

3. Prosimy o informację: 

a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku; 

Odpowiedź: Sytuacja związana z COVID-19 bezpośrednio nie wpłynęła znacząco na sytuację finansową gminy w 2020 i 2021 roku. 

b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie 

dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na 

ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11); 

Odpowiedź: Wydatki te w 2020 r. wyniosły 18 579,14 zł, a w 2021 roku 14 211,44 zł.  

c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które 

wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia 

oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata. 

Odpowiedź: Nie zastosowano innych wyłączeń nie wykazanych w WPF. 

 

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym 
i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem 
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