
 

 

 

 

Kalisz, dn. 12.08.2021 r. 
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Informacja dla Oferentów 

W związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta Miasto Kalisz zwane Emitentem 
informuje: 

 

 
 

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń 

        

 Pytanie do klienta Odpowiedź klienta 

1 

Prosimy o wyjaśnianie na podstawie czego oszacowano 
zaplanowane wartości dochodów ze sprzedaży majątku w 
latach 2022-2025 zgodnie z ostatnią zmianą uchwały ws. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wartości dochodów ze sprzedaży majątku w latach 
2022-2025 oszacowano w szczególności na 
podstawie dochodów uzyskanych w latach 
poprzednich. Średnia wartość dochodów 
uzyskanych ze sprzedaży majątku w latach 2016-
2020 wynosi 4.000.000 zł. Ponadto szacowanie 
możliwych do uzyskania dochodów ze sprzedaży 
majątku na kolejny rok budżetowy opiera się o plan 
zbycia konkretnych nieruchomości. 

2 Prosimy o udostepnienie sprawozdań budżetowych RB-Z, RB-
N, RB-NDS, RB-27S, RB-28S za 4Q2020, 1Q2021, 2Q2021 

Sprawozdania zostały zamieszczone na 
stronie www.bip.kalisz.pl zakładka Emisja 
obligacji w 2021 roku 

3 
Czy opinia RIO z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2021r. została już wydana? Jeśli tak, to prosimy o jej 
udostępnienie. 

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach 
publicznych (dz. U. z 2021 r. poz. 305) w 
terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego 
Prezydent Miasta przedstawia RIO informację 
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 

 
Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 
 

 Pytanie do klienta Odpowiedź 
klienta 

1 Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. 
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 

Nie 



 

 

 

2 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. 
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): Nie 

3 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program 
postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

Nie 

4 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za 
pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek 
banków. 

Nie 

5 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli 
tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): Nie 

6 
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu 
absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz 
/ prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 

Nie 

7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec 
bieżącego roku budżetowego: 

 

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 274.813 

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 19.866 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 

0 

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 

0 

8 

Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub 
innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych 
wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF 
w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). 
W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w 
tym wskazanie nr pozycji w WPF): 

- 

 1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia 

 - 

 2) Prosimy o wskazanie  wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik 

- 

 a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący 0 

 b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1 0 



 

 

 

 c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2 0 

 d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3 0 

 e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4 0 

 f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5 0 

 

 

Skarbnik Miasta Kalisza                   w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
               / …/                                                         / …/ 
    Aneta Ochocka                                       Mateusz Podsadny 
                                                           Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 


