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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu bankowego, 

złotówkowego, długoterminowego w kwocie 20.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu. 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawcy. 

 
 

Pytanie 1: Jakie było rozstrzygnięcie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym po rozprawie, która miała 

się odbyć w marcu 2020 r. Gmina przesłała informację o odwołaniu złożonym do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w dniu 15 maja 2020 roku – czy to oznacza przegraną Gminy w I-szej instancji? Czy Sąd zgodził 

się ze stanowiskiem RIO i w całości odrzucił roszczenie Gminy dotyczące klasyfikacji zobowiązań z tytułu umów 

wsparcia zawartych przed 2019 r.? 

 

Odpowiedź: Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach I SA/Gl 1717/19 z 10 marca 2020 

roku skarga Gminy Miejskiej Żory została oddalona. Orzeczenie jest nieprawomocne. 

 

Pytanie 2: Jaka jest przyczyna znaczącego zwiększenia planowanego deficytu budżetowego na koniec roku 2020 

(4,8 mln zł w WPF z dnia 30/01/2020 r. a 24,8 mln zł w WPF z dnia 28/05/2020 r.? 

 

Odpowiedź: UCHWAŁĄ NR 266/XVIII/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie miasta Żory na 2020r. zmniejszono dochody w kwocie 20.000.000,00zł  związane z wpłatami z tytułu 

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży 

majątku). Tym samym zwiększono planowany deficyt o wskazaną kwotę.  

Prowadzono rozeznanie rozwiązań dostępnych w Polsce dla samorządów i spółek komunalnych i rozpoczęto w 2019 

roku starania o wsparcie kapitałowe na działania inwestycyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Miasto zamierza skorzystać z formy wsparcia proponowanej przez NFOŚ i pozyskać kapitał 

w wysokości ok. 20 mln zł. Jednak ze względu na wydłużające się procedury w NFOŚi GW istnieje duże ryzyko, 

że transakcja ta nie zostanie zrealizowana w 2020 roku. Stąd konieczność korekty budżetu w tym zakresie.  

Na zwiększenie deficytu ma wpływ również zmiana sytuacji finansowej, która dotyka wszystkie samorządy. 

Realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych 

w stosunku do planowanych kwot ze względu na pandemię koronawirusa jest trudna do oszacowania. Zamrożenie 

gospodarki może skutkować ubytkami dochodów nie tylko z tytułu PIT i CIT, ale również innych dochodów 

należnych budżetom jst.  Nie ma również zainteresowania nabywaniem nieruchomości miejskich, stąd konieczność 

skorygowania budżetu po stronie dochodowej i zaplanowania deficytu. Środki z planowanego kredytu zostaną 

przeznaczone na finansowanie m.in. zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych jak 

i dofinansowanych z budżetu unii europejskiej. Głównie są to zadania kontynuowane.  

 
          Z up. PREZYDENTA MIASTA 

               Bronisław Pruchnicki 

                  Główny Specjalista 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury 
Otrzymują:        
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