
c.d. Pytania z dnia 26.07.2011 r. i odpowiedzi dotyczące Gminy Marcinowice 
 
1. Zaświadczenie o nadaniu numeru Regon. 
ad. 1. Zaświadczenie znajduje się w BIP w zakładce Urząd Gminy – Dane podstawowe. 
2. Statut JST. 
ad. 2. Statut Gminy Marcinowice znajduje się na stronie BIP Marcinowice w zakładce Prawo 
Lokalne – Statut. 
3. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania poręczenia 
spłaty kredytu. 
ad. 3. zaświadczenie o wyborze wójta i uchwała o powołaniu skarbnika znajduje się w BIP w 
zakładce Urząd Gminy – Dane podstawowe. 
4. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem 
nazwy, numeru REGON i NIP). 
ad. 4. Gmina Marcinowice posiada udziały:  
Lp. Nazwa, siedziba i forma 

prawna podmiotu 
powiązanego 

REGON NIP Powiązanie 
kapitałowe 

1. Zakład Usług Wodnych i 
Komunalnych Sp. z o.o. 
Strzelce 15A 58-124 
Marcinowice 

884-001-87-04 900591552 100% kapitału 

2. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne „Świdnica” 
Sp. z o.o. 58-100 Świdnica, ul. 
Inżynierska 6 

884-25-01-652 891524718 1,17% udziałów 

 
5. Wykaz  instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne 
zadłużenie, miesięczne obciążenie, ostateczny termin spłaty).  
ad. 5. 
Lp. Nazwa Banku lub 

instytucji finansującej 
Aktualne 
zadłużenia 

Miesięczne 
obciążenie 

Ostateczny termin 
spłaty 

1. Bank Ochrony 
Środowiska 
Warszawa - obligacje 

2 600 000,00 Wykup zgodnie z 
harmonogramem 

12.10.2017 r. 

2.  Bank PKO BP  
Wałbrzych 

1 638 000,00 4 raty w roku po 
91 000,00  

30.11.2015 r. 

3. Bank PEKAO S.A. 
Wrocław 

1 602 000,00 4 raty w roku po 
89 000,00 
 

30.11.2015 r. 

4. Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

2 348 859,43 Pożyczka na 
prefinansowanie. 
Spłata nastąpi 
jednorazowo w 
momencie 
uzyskania dotacji.   

Przewidywana 
spłata w 2011 r. 

 
6. Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty 
długu JST wraz z opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 
oraz prawidłowości prognozy kwoty długu. 



ad. 6. Uchwała budżetowa na rok 2011 wraz z załącznikami oraz Uchwała w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2011-2017 
znajduje się w BIP w zakładce Informacje – Uchwały – Uchwały Rady Gminy 2006-2011- 
miesiąc luty. Opinie RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale 
budżetowej na rok 2011 oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przyjętej w uchwale 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 i Uchwale Budżetowej na 
rok 2011 znajdują się w BIP w zakładce Prawo Lokalne – Budżet. 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata wraz z opiniami RIO. 
ad. 7. Sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata znajdują się w BIP – Prawo 
Lokalne – Sprawozdania. Opinie RIO znajdują się w BIP – Prawo Lokalne – Budżet. 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatni kwartał bieżącego roku. 
ad. 8. Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-27Z, Rb-28Z oraz Rb-Z znajdują się w BIP zakładka Prawo 
Lokalne – Sprawozdania.   
9. Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i 
gwarancjach. 
ad. 9. Oprócz wymienionych wyżej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emitowanych 
obligacji Gmina nie posiada zobowiązań wymagllnych oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i 
gwarancji. 
10. Uchwała w sprawie poręczenia spłaty kredytu. 
ad. 10. Uchwała znajduje się na stronie przedmiotowego kredytu. 
11. Opinia RIO o możliwości udzielenia poręczenia.  
ad. Ustawa o finansach publicznych nie przewiduje opiniowania przez RIO możliwości 
poręczenia .  


