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  Do wszystkich oferentów 

 

 

Dotyczy: Zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do 

przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Milanówek   

 

W odpowiedzi na pismo-mail banku z dnia 11 maja 2021 roku dotyczącego zapytania, Miasto 

Milanówek informuje: 

 

Pytanie 1. W jakim banku prowadzona jest obecnie obsługa bankowa i do kiedy? 

Odp. od 2015 roku w PKO BP 

Pytanie 2. Prosimy o przeslanie Opinii RIO o projekcie WPF 

Odp. Opina RIO została umieszczona w BIP w zakładce dotyczącej konkursu Emisja 

obligacji 

Pytanie 3. Prosimy o przesłanie Opinii RIO z przebiegu wyk budżetu za I półrocze 2021 

Odp. jeszcze nie posiadamy 

Pytanie 4. Czy Miasto udzieliło poręczeń/ gwarancji, jeżeli tak za kogo, jaka kwota i na 

jaki czas 

Odp. Nie 

Pytanie 5. Prosimy o podanie struktury dochodów za ostatni rok – 2020 (dochody własne, 

dotacje  i subwencje). 

Odp. informacje zawarte są w wykonaniu budżetu za 2020 rok, umieszone w BIP w zakładce 

dotyczącej konkursu Emisja obligacji 

Pytanie 6. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa 

aktywności gospodarczej? 

Odp. Nie 

Pytanie 7. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, 

należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe) 

Odp. Nie 

Pytanie 8. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego? 

Odp. Nie 

Pytanie 9. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – 

aqua parki, baseny, stadiony, hale itp.? 

Odp. Nie 

Pytanie 10. Czy JST ma zawarte lub planuje zawierać umowy wsparcia finansowego 

spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych? (jak tak, jaka kwota wsparcia 

finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)  

Odp. Nie  

Pytanie 11. Czy JST ma zawarte lub planuje zawierać umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym (jeżeli tak prosimy podać z jakim podmiotem, kwota zadania ogółem, udział JST, 

okres realizacji)  

Odp. Nie  



Pytanie 12. Czy JST ma zawarte lub planuje zawierać umowy leasingu zwrotnego 

nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres)? 

Odp. Nie  

 
https://www.milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/o-bip/rejestr-zmian/1298-menu-

przedmiotowe/14729-emisja-obligacji-2021 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

 

Piotr Remiszewski 
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