
               Milanówek, dn. 30.07.2020 r. 

 

 

Odpowiedź na pytania banku, e-mail z dnia 29.07.2020 r. 

 

 

BK.271.1.2020  

 

W odpowiedzi na Państwa zapytania ofertowe o obligacje otrzymane e-mailowo w 

dniu 29 lipca 2020 roku uprzejmie informuję: 

 
- Czy jest już opinia RIO ws emisji obligacji? – jeszcze nie ma opinii RIO 

- Prosimy o podanie numeru regon Emitenta i numeru regon Urzędu – Regon gminy Milanówek 

013269150, Regon Urzędu Miasta Milanówka - 00525889  

- Czy Gmina Miasto Milanówek posiada nadany rating przez międzynarodową agencję ratingowa? – 

nie posiada 

- Czy na terenie Gminy Miasta Milanówek funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców? 

(prosimy podać nazwy) – nie funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców 

- Czy na terenie Gminy Miasta Milanówek funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa -  

aktywności gospodarczej (jeżeli tak, prosimy podać jej nazwę i powierzchnię) – nie funkcjonuje 

- Poprosimy o podanie struktury dochodów za ostatni rok - 2019 w podziale na dochody własne 

58 004 274,21 zł, dotacje 19 989 153,21zł  i subwencje 14 304 629 zł, dochody majątkowe 

5 880 886,88 zł  

- Czy Gmina Miasto Milanówek jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala? – nie jest 

- Czy na terenie Gminy Miasto Milanówek są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – 

aqua parki, baseny, stadiony, hale, większe inwestycje? – obecnie nie są planowane do realizacji 

obiekty sportowo-rekreacyjne 

- Czy Gmina Miasto Milanówek jest uczestnikiem związku międzygminnego? – nie jest 

- Czy Gmina Miasto Milanówek j posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Jakich? Ile %? – dane 

zostały przestawione na Bip- ie gminy Milanówek w zakładce „Emisja obligacji 2020” 

- Prosimy wymienić udzielone przez Gminę Miasto Milanówek gwarancje i poręczenia – gmina nie 

udzielała poręczeń i gwarancji 

- Prosimy podać nazwę banku prowadzącego obecnie bieżącą obsługę bankową Gminy Miasto 

Milanówek i do kiedy obowiązuje ta obsługa (data) – PKO BP do końca 2020 roku 

- Prosimy podać aktualne zobowiązania Gminy Miasto Milanówek we wszystkich instytucjach 

finansowych i w Pekao SA (bilansowe i pozabilansowe) – prosimy wymienić wszystkie kredyty, 

pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, wg stanu na 30/06/2020 - dane 

zostały przestawione na Bip- ie gminy Milanówek w zakładce „Emisja obligacji 2020” 

- Czy Gmina Miasto Milanówek posiada zawarte lub planuje zawierać umowy wsparcia finansowego 

spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych?  - nie 

- Czy Gmina Miasto Milanówek posiada zawarte lub planuje zawierać umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym ? - nie 

- Czy Gmina Miasto Milanówek posiada zawarte lub planuje zawierać umowy leasingu zwrotnego 

nieruchomości/sprzedaży zwrotnej?- nie 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                        Piotr Remiszewski 


