
Pytania i odpowiedzi Nr 2 z 06.12.2010 r. 
 
1. Prosimy o udostępnienie na stronie BIP: 

- opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, 
- sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. 
- opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. 
- projekt uchwały budżetowej na 2011r. wraz z załącznikami uwzględniających strukturę 
dochodów, wydatków, plan inwestycyjny uwzględniający wartość wskaźników długu i spłaty w 
okre4sie kredytowania, 
- uchwałę gminy dot. wyboru wójta,  

ad. 1 opinii RIO o spłacie podmiotowego kredytu nie posiadamy ponieważ RIO wydała opinie 25 
maja 2010 r. o możliwości spłaty przez gminę pożyczek i kredytów na kwotę 5.000.000 zł. 
Ponieważ w piśmie do RIO wskazaliśmy konkretne kwoty dotyczące pożyczki kredytu RIO ujęła te 
kwoty w swojej opinii. Ze względu na to, że pożyczka z BGK wyniesie w 2010 nie 3.220.000 zł 
lecz  1.395.944,46 zł zwróciliśmy się do RIO o ponowne wydanie opinii. RIO odmówiła nam 
wydania drugiej opinii. Pismo RIO zamieszczamy na stronie przedmiotowego zamówienia. 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o poddaniu 

się egzekucji?  
ad. 2. Nie wyrażamy zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się   
          egzekucji. 
3. Czy Zamawiający przewiduje podpisanie dodatkowej umowy trójstronnej z WFOŚiGW w 

trakcie okresu kredytowania? 
ad. 3. Nie przewidujemy podpisanie dodatkowej umowy trójstronnej z WFOŚiGW w trakcie okresu  
          kredytowania. 
4. Czy kredyt ma zostać przeznaczony na finansowanie wydatków inwestycyjnych czy te z na ich 

refinansowanie? 
ad. 4. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie wydatków inwestycyjnych. 
5. Prosimy o podanie wysokości zobowiązań w innych bankach lub instytucjach finansujących w 

zestawieniu: bank lub inna instytucja finansująca / początkowa kwota zobowiązania/ aktualne 
zadłużenie / okres spłaty od… do… / przeznaczenie /zabezpieczenie. 

ad. 5.  
Lp. Nazwa Banku 

lub instytucji 
finansującej 

Początkowa 
kwota 
zobowiązania 

Aktualne 
zadłużenia 

Okres spłaty Przeznaczenie Zabezpieczenie 

1.  Bank 
Ochrony 
Środowiska 

3.200.000,00 3.000.000,00 2009 – 
2017 

Inwestycje w 
zakresie oświaty i 
sportu, budowa 
świetlicy, remizy, 
infrastruktury 
drogowej i 
sanitarnej 

Brak 

2. Bank PEKAO 
S.A. 

1.780.000,00 1.780.000,00 2011 – 
2015 

Zadanie 
inwestycyjne pn.: 
Kanalizowanie 
Gminy – sieć 
kanalizacji 
sanitarnej z 
przyłączeniami w 
miejscowościach 
Gruszów, 
Stefanowice, i 
Marcinowice wraz 
z 
przepompowniami 
i przesyłami do 
OŚ w Zawiszowie 

Weksel In 
blanco 



3. Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

1.395.944,46 1.395.944,46 Pożyczka na 
prefinansowanie. 
Spłata nastąpi 
jednorazowo w 
momencie 
uzyskania 
dotacji. 
Planowana 
spłata w 2011 r.  

Zadanie 
inwestycyjne pn.: 
Kanalizowanie 
Gminy – sieć 
kanalizacji 
sanitarnej z 
przyłączeniami w 
miejscowościach 
Gruszów, 
Stefanowice, i 
Marcinowice wraz 
z 
przepompowniami 
i przesyłami do 
OŚ w Zawiszowie 

Weksel In 
blanco 

 
 
6.  Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (np. forfaiting, 

eFinancing).  Prosimy o podanie wysokości w/w wierzytelności w zestawieniu: aktualne 
zadłużenie / termin ostatecznej spłaty / harmonogram spłat / przedmiot finansowania objęty 
wykupem. 

ad. 6. Nie posiadamy zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (np. forfaiting, eFinancing).   


