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 Konin, 9 listopada 2020r. 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 

Do ogłoszenia  publicznego konkursu ofert na   wybór podmiotu uprawnionego do 

przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Konina 

 

Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski:  

 

Pytanie1. 

Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala/zakładu opieki  (jeżeli 

tak, prosimy podać nazwę ZOZ/szpitala ):  

a.      Prosimy o informację, czy podmiot z pkt.1  realizuje program naprawczy? 

b.      Prosimy o informację, czy podmiot z pkt.1  korzysta z kredytów (w tym 

poręczonych przez Państwa) oraz podanie ich kwot oraz okresu 

kredytowania/poręczenia 

c.       Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie podmiot z 

pkt.1   finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej, 

bieżącej). Prosimy o podanie kwot, okresu oraz rodzaju wsparcia. 

d.      Prosimy o przesłanie pełnego sprawozdania finansowego Szpitala, którego powiat 

jest organem założycielskim lub udziałowcem (minimum bilans i rachunek zysków i 

strat) za rok 2019  oraz za I kw. 2020r. 



 

e.      Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ 

w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do 

przejęcia)  

f.        Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację 

jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie 

łącznej kwoty przejętego długu.  

Odpowiedź: 

Miasto Konin nie jest organem założycielskim/ nadzorującym czy prowadzącym dla 

żadnej jednostki  ZOZ/szpitala/zakładu opieki. 

 

Pytanie 2. 

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy 

prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem 

założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  - 

stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z 

długu zwolniony. 

Odpowiedź: 

Miasto Konin w przeszłości nie przejęło i nie planuje przejęcia z mocy prawa zadłużenia: 

- po podmiocie, dla którego jest podmiotem założycielskim, 

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  

- stowarzyszenia, 

 

Pytanie 3. 

Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, 

proszę podać nazwę oraz branżę w której działają).  



 

Odpowiedź: 

Na terenie miasta Konina funkcjonuje kilku znaczących pracodawców min.: 

- Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. (branża energetyczna) 

- Kopalnia Węgla Brunatnego Konin (branża węglowa) 

- Impexmetal S.A.  (branża hutnicza) 

- Konińska Wytwórnia Prefabrykatów Kon - Bet Spółka  z o.o. (branża budowlana) 

- Roland International (produkcja plandek) 

- Chemat Spółka z o.o.  (branża technologiczna) 

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (branża spożywcza) 

 

Pytanie 4. 

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: 

Miasto nie posiada i nie planuje zawrzeć takich umów. 

 

Pytanie 5. 

Prosimy o informację o udzielonych przez jednostkę gwarancjach/poręczeniach (na jaką 

kwotę i na jaki okres)?. 

Odpowiedź: 

Miasto Konin nie  udzieliło  żadnych gwarancji /poręczeń. 

 

Pytanie 6. 



 

Prosimy o informację o zobowiązaniach JST (kredyty, obligacje i inne tytuły, na jaką 

kwotę, na jaki okres, jaki instytucje finansujące)? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Pytanie 7. 

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

wartości w procentach ) oraz w miarę możliwości, informacje o zadłużeniu i wynikach 

tych podmiotów, jeśli generuj stratę, wymagają dopłat ze strony JST lub są bardzo 

zadłużone (sprawozdania finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat)  

Odpowiedź: 

Spółki z udziałem miasta Konina: 

 - PWiK – 100% 

- PGKiM – 100% 

- MPEC – 100% 

- MTBS – 100% 

- PTHU Konin – 100% 

- MZGOK – 99,59% 

- PKS SA – 100% 

- MZK – 100% 

- ARR SA w Koninie – 5,29 % 

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0,497 % 

Jedyną spółką, która wygenerowała stratę na 31 grudnia 2019 roku jest PTHU w 

Koninie. 

 



 

Pytanie 8. 

Prosimy o informację na  temat wsparcia udzielanego (m.in. poprzez wniesienie 

udziałów, objęcie akcji, podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczki) przez JST 

podmiotom wskazanym w pytaniu nr 7 w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych oraz 

planowanym w roku obecnym (działalność inwestycyjna i bieżąca) wraz ze wskazaniem 

w której pozycji budżetowej owe wsparcie zostało ujęte (wydatki 

bieżące/majątkowe/rozchody) 

Odpowiedź: 

W 2018 roku -  podwyższenie kapitału zakładowego: 

-MTBS  2.450.000 zł 

-MZK  - 5.220.000 zł 

-PTHU   4.190.000 zł 

-MPEC 680.000 zł 

-PWiK  185.137,92 zł 

(Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok) 

 

W 2019 roku -  podwyższenie kapitału zakładowego: 

-MTBS  2.200.000 zł 

-Geotermia Konin   200.000 zł 

W 2019 roku zakupiono 77 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie 

za kwotę 247.940 zł. 

(Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok) 

 

Planowane w 2020 roku   wniesienie wkładu pieniężnego  do MTBS wynosi  

4.914.000.000 zł. 



 

 

Pytanie 9. 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Regionalna Izba 

Obrachunkowa stwierdziła nieważność (całościową lub częściową) uchwały organu 

uchwałodawczego (jeżeli tak,  prosimy o informacje na temat unieważnionej uchwały)  i 

czy obecnie są  prowadzone postępowanie nadzorcze przez RIO ?` 

Odpowiedź: 

W ostatnich 12 miesiącach Regionalna Izba Obrachunkowa  nie stwierdziła nieważność 

uchwały organu uchwałodawczego. Obecnie nie są  prowadzone postępowania 

nadzorcze przez RIO. 

 

Pytanie 10. 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 5 lat  był prowadzony u Państwa   program 

postępowania naprawczego? 

Odpowiedź: 

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadza postępowania naprawczego w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Pytanie 11. 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec 

Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne 

wszczynane na wniosek banków. 

Odpowiedź: 

Nie prowadzono za pośrednictwem komornika sądowego postepowania egzekucyjnego 

na wniosek innych banków wobec miasta Konina. 



 

 

Pytanie 12. 

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich trzech lat została podjęta uchwała o 

nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa 

jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 

Odpowiedź: 

Rada Miasta Konina w 2018r. nie podjęła takiej uchwały. W 2019 roku podjęto uchwałę 

Nr 171 RMK z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta Konina z tytułu wykonania budżetu Miasta Konina za 2018 rok, 

której nieważność stwierdzono Uchwałą nr 16/968/2019 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 r. jako sprzecznej z przepisami prawa. 

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie jest integralne dla ogłoszonego 

konkursu i będzie wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zatwierdził 

Witold Nowak 

Zastępca 

Prezydenta Miasta Konina 

 

 

Wyjaśnienie podlega udostepnieniu na stronie https://bip.konin.eu  

 

 

 

https://bip.konin.eu/

