
Nazwa JST: Miasto i Gmina Kornik

FORMULARZ PARTNERA- proces oceny wniosku

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowama wnioskowanym kredytem / emisj^ obligacji / inn^ ekspozycjs kredytow^
oraz finansowanej / -ych dotacjs /-ami z UE, prosimy o informacj^, czy zatozone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

a. jezeli tak - prosimy o podanie t^cznej kwoty, na jak^ zostaty zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji b^d^cych

przedmiotem SWZu;
b. jezeli nie - prosimy o informal, czy w przypadku braku dotacji inwestycja b^dzie realizowana i z jakich zrodet.

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budzetu MiG Kornik na 2022r.
Przede wszystkim dot. zadan inwestycyjnych realizowanych w ramach wtasnych srodkow.

2. Prosimy o udost^pnienie uchwaty ws. powotania skarbnika, aktualnego zaswiadczenia o wyborze wojta oraz sprawozdan budzetowych

za 4 kwartat 2021 i 2 kwartal 2022 (RB-N, RB-Z, RB-NDS, RB-27S,RB-28S) -dokumenty zostaly udost^pnione na stronie BIP Kornika.
3. Prosimy o wyjasnienie planowanego na 2022r. deficytu biez^cego w wys. -1212 808,47 zt (wiersz 7.1. WPF z dnia 29.06.2022r.) - kwota

wynika przede wszystkim z wysokiej kwoty planowanych rezerw, wtym oswiatowej. W zmianie uchwaty budzetowej, ktora b^dzie

podj^ta na sesji w dniu 31sierpnia br. roznica mi^dzy dochodami, a wydatkami biez^cymi jest dodatnia.

PYTANIA DOTYCZ4CE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzieri sporz^dzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
a. na Panstwa rachunkach w bankach ci^zq zaj^cia egzekucyjne?

Jezeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaj^c egzekucyjnych (w tys. PLN).
b. posiadajq Paristwo zalegte zobowi^zania finansowe w bankach?

Jezeli tak, to prosimy o podanie kwoty zalegtych zobowi^zan w bankach (w tys. PLN).
c. w ci^gu ostatnich 18 miesi^cy byt prowadzony u Panstwa program post^powania naprawczego

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
d. w ci^gu ostatnich 36 miesi^cy byty prowadzone wobec Panstwa za posrednictwem komornika

s^dowego post^powania egzekucyjne wszczynane na wniosek bankow?

e. posiadajs Panstwo zalegte zobowi^zania wobec ZUS lub US?
Jezeli tak, to prosimy o podanie kwoty zalegtych zobowi^zari wobec ZUS iUS (w tys. PLN).

f. w ci^gu ostatnich dwoch lat zostata podj^ta uchwata o nieudzieleniu absolutorium
organowi wykonawczemu reprezentuj^cemu Panstwa jednostk^
(wojt / burmistrz / prezydent, zarz$d powiatu, zarz^d wojewodztwa)?
Jesli tak, to prosz^ o wskazanie z jakiego powodu podj^to uchwaty o nieudzieleniu absolutorium?

TAK /

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE

2. Prosimy o podanie:
a. wartosci t^cznej udzielonych i planowanych do udzielenia por^czeri i gwarancji (w tys. PLN) wedtug stanu na koniec biez$cego

roku-nie udzielono i nie planuje si^ por^czeri i gwarancji,
b. podmiotu ktoremu jednostka por^cza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa obj^ta por^czeniem/gwarancj^)?

- jaki zakres obejmuje por^czenie/gwarancja (kapitat/odsetki/inne)?
- jaka byta pierwotna kwota por^czenia/gwarancji?
- jakie jest planowane saldo por^czenia/gwarancji na koniec kazdego roku prognozy?

- czy byty realizowane jakiekolwiek wyptaty z udzielonego por^czenia / gwarancji w latach ubiegtych?

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie zat^czonej na koricu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawieraj^cej

jednak wymienlone dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ dtugu, kwota i waluta pierwotna oraz biez^cego zadtuzenia, data

catkowitej sptaty): tabela w zat^czeniu
a. kredytowych, obligacji, pozyczek i innych;
b. zblizonych charakterem do umow kredytowych, pozyczek lub emisji papierow wartosciowych, a wi^c np. leasing, sprzedaz

zwrotn^, sprzedaz na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zaptaty dtuzszym niz rok, ktore s^ zwi^zane z

finansowaniem ustug, dostaw czy robot budowlanych -Gmina nie zawarta takich umow.
4. Prosimy o informacj$:

jak sytuacja zwi^zana z COVID-19 przetozyta $i$ na sytuacj$ finansow^ gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku - Gmina nie

odnotowala problemow z regulacj^ swoich zobowi^zari i ma plynnosc finansow^;
jaka byta wysokosc wydatkow biez^cych poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prosba o podanie wartosci odr^bnie

dla ww. lat) w celu realizacji zadan zwi^zanych z przeciwdziataniem COVID-19 i nie obj^tych finansowaniem otrzymanymi na

ten cel dotacjami i srodkami biez^cymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11) - w uchwale WPF nie uj^to ww.

wydatkow;
czy przy wyliczeniu wskaznika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyt^czenia, nie wykazane w WPF, ktore

wynikatyby z dodatkowych przepisow dopuszczajgcych ww. wyt^czenie? Jezeli tak prosimy o wskazanie powodu wyt^czenia

oraz podanie kwot przypadajqcych na poszczegolne lata - nie zastosowano wyt^czeh.

a.

b.

c.

PYTANIA DOTYCZACE P0DMI0T6W POWIAZANYCH
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1. Prosimyo:
a. podanie aktualnego wykazu podmiotow powi^zanych kapitalowo z gmin^ wraz z podaniem nr regon i % w kapitaiach - w

zal^czeniu;
b. informacj$, czy w przesztosci wyst^pily lub planowane S3 przej^cia z mocy prawa przez Panstwo zadtuzenia po podmiocie, dla

ktorego Panstwo s^/byli podmiotem zatozycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spotki prawa handlowego/

stowarzyszenia tj. czy Panstwo wst3pili/wst3pi3 na miejsce dtuznika, ktory zostat/zostanie z dtugu zwolniony - nie wyst^pity i

nie S3 planowane ww. przej^cia.

Wiarygodnosc danych zawartych we wniosku i zat^czonych dokumentach oraz ich zgodno^c ze stanem faktycznym

i prawnym potwierdzam/y* * wtasnor^cznym podpisem 7
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