Młodzieszyn, 28.04.2021r.

Pan Dariusz Kołodziejczyk
Bank Pekao S.A.
Biuro Sektora Publicznego
w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kościuszki 2

W odpowiedzi na Państwa pismo nr BSP/DK/01/04/2021, informujemy, że:
1. Struktura wykonanych dochodów za 2020 r. oraz pierwszy kwartał 2021 r. w podziale na
dochody własne, dotacje i subwencje.
rok 2020
dochody ogółem
subwencje
dotacje
dotacje na inwestycje
sprzedaż majątku
dochody własne

30.494.747,87
7.685.583,00
10.815.795,30
2.654.860,30
60.119,00
9.278.390,27

%
25,20
35,47
8,70
0,20
30,43

7.899.451,09
2.740.971,00
2.397.060,21
2.761.419,88

%
34,70
30,34
34,96

31-03-2021 r.
dochody ogółem
subwencje
dotacje
dotacje na inwestycje
sprzedaż majątku
dochody własne

2. W bieżącym roku rozpoczęła budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie termin realizacji wrzesień 2021, jak również stara się o dofinansowanie na budowę
Boiska przy Szkole Podstawowej w Kamionie.
3. Akcje, udziały w innych podmiotach (stan na dzień 31.03.2021 r.):
Nazwa podmiotu

Bank Spółdzielczy Sochaczew

Wartość udziałów
w tys zł

1,5

% w ogólnej liczbie
głosów na WZA

% udział w kapitale
podmiotu

-

-

4. Udzielone przez Gminę gwarancje bankowe i poręczenia (stan na dzień 31.03.2021 r.):
Nazwa
podmiotu

Aktualna kwota
poręczenia/gwarancji
(TPLN)

Rodzaj
poręczonego
zobowiązania

Aktualna kwota
poręczonego/gwarantowanego
zobowiązania (TPLN)

Okres obowiązywania
poręczenia/gwarancji (do)

X

X

X

X

x

5. Nie posiadamy zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności forfaitingu, faktoringu, itp.
6. Gmina posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych" 1.228.929,60zł, termin realizacji - 2021 rok,
 Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie zgodnie z
zgodnie - 787.685 zł, termin realizacji w latach 2021-2022,
 Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn 3.737.533 zł, termin realizacji w latach 2021-2022,
 "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy" - 1.200.000 zł, termin
realizacji - 2021 rok,
 "Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie – I etap” –
40.000zł, zadanie zrealizowane w I kw. 2021r.
 "Modernizacja oświetlenia Gminy Młodzieszyn - 1.300.000zł, termin realizacji w
latach 2021-2022,

7. Na dzień 31.03.2021 r. złożyliśmy wnioski na dofinansowanie poniższych zadań
inwestycyjnych:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wniosek na zadanie inwestycyjne

„Modernizacja strażnicy i świetlicy
wiejskiej w Witkowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” w
ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19,
„Rewitalizacja stawu retencyjnego w
Młodzieszynie” w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
MAZOWSZE 2021
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Kamionie” w
ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2021”
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w
Gminie Młodzieszyn” w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Przebudowa drogi gminnej na działce
ew. nr 36 w miejscowości Janów,
gmina Młodzieszyn w ramach FOGR
Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na dwóch przejściach dla
pieszych w Kamionie Poduchownym

Zaakceptowany
TAK / NIE

Całkowity koszt
realizacji inwest.
(w zł.) / dotacja

Uwagi

Inwestycja będzie
realizowana w
przypadku uzyskania
dotacji w 2021-2022r.

NIE

800.000 /
800.000

NIE

276.232.05 /
138.116

Inwestycja będzie
realizowana w
przypadku uzyskania
dotacji w 2021 r.

300.000 /
200.000

Inwestycja będzie
realizowana w
przypadku uzyskania
dotacji w 2021 r.

NIE

TAK

1.300.000 /
1.300.000

NIE

768.746,62 /
370 000

NIE

147 000 /
117.600

Inwestycja będzie
realizowana w 20212022r.
Inwestycja będzie
realizowana w
przypadku uzyskania
dotacji w 2021 r.
Inwestycja będzie
realizowana w
przypadku uzyskania

na drogach nr. 280311W oraz
380301W w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg

dotacji w 2021 r.

8. Gmina Młodzieszyn nie zwracała w ciągu ostatnich 2 lat środków uzyskanych z UE.
9. Gmina nie zawarła oraz nie planuje zawarcia umowy wsparcia finansowego spółek
komunalnych/ ZOZ/ szpitali/ związków międzygminnych.
10. Gmina nie zawarła oraz nie planuje zawarcia umowy o partnerstwie publicznoprywatnym.

11. Gmina nie zawarła oraz nie planuje zawarcia umowy

leasingu

zwrotnego

nieruchomości/sprzedaży zwrotnej.
12. Uchwała nr Pł.310.2020. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu
obligacji przez Gminę Młodzieszyn o łącznej wartości 6.696.000.00 zł (emisja 20202021), jest udostępniona na stronie
BIP Gminy Młodzieszyn pod adresem:
http://bip.mlodzieszyn.pl/strona-543-emisja_obligacji.html
13. Gmina nie posiada zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Jednakże jesteśmy
gotowi przedłożyć stosowne oświadczenie jeśli będą przez Państwa wymagane.
14. Gmina Młodzieszyn nie wyraża zgody na usunięcie pkt. 2 lit. g) zawartego w Ogłoszeniu
o konkursie ofert na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji
Gminy.
15. Pandemia Covid nie stanowiła istotnego wpływu na sytuację finansową Gminy w 2020
roku. Nadwyżka bieżąca Gminy na koniec 2020 r. wyniosła blisko 900 tys. zł i była
wyższa od nadwyżki bieżącej na koniec 2019 r. o nieco ponad 186 tys. zł. W każdej
kategorii dochodów wg struktury WPF Gmina zanotowała nominalny wzrost w 2020 r. w
porównaniu do 2019 r. Wydatki bieżące poniesione na przeciwdziałanie skutkom Covid,
zgodnie z WPF, wyniosły blisko 160 tys. zł co stanowiło zaledwie 0,6% w strukturze
wydatków bieżących w 2020 r. Z perspektywy budżetu Gminy Młodzieszyn pandemia
Covid w głównej mierze spowodowała wyhamowanie wzrostu dochodów bieżących, np.
dochody z tytułu udziału w podatku PIT zostały wykonane na poziomie tylko 97,15%
planu.
16. Pandemia spowodowana COVID-19 nie ma wpływu na należyte wykonanie umów
zawartych przez Gminę z dotychczasowymi Wykonawcami / Dostawcami /
Usługodawcami.
17. Gmina nie zwracała się do banków /instytucji finansujących o odroczenie/ zawieszenie
spłat rat kapitałowo- odsetkowych.
18. Gmina nie posiada prognoz dotyczących utraty dochodów związanych z wystąpieniem

COVID-19. Natomiast tak jak w pyt. 15, nadwyżka bieżąca w 2020 r. i tak była wyższa niż
w 2019 r. więc w Młodzieszynie pandemia nie spowodowała drastycznego wzrostu
wydatków bieżących, a bardziej ograniczyła tempo wzrostu dochodów bieżących.

19. Rada Gminy Młodzieszyn w dniu 22 kwietnia 2021 r. podjęła uchwały zmieniające WPF i
Uchwałę Budżetową na 2021 - zostały one opublikowane pod adresem
http://bip.mlodzieszyn.pl/dokumenty.html
20. Sprawozdania budżetowe (Rb) za pierwszy kwartał 2021 r. zostały opublikowane pod
adresem: http://bip.mlodzieszyn.pl/strona-448-sprawozdawczosc.html

Z poważaniem

