
 

                                                                                                                          Sieroszewice, 16 kwietnia 2012 r. 

Odpowiedz na pytanie dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę  kredytu długoterminowego 

inwestycyjnego. 

Pytania: 

1) Czy po dniu 20.02.2012r. wprowadzone zostały zmiany do uchwały w sprawie budżetu Gminy 

na 2012 rok. Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie. 

2) Czy po dniu 02.02.2012r. wprowadzone zostały zmiany do uchwał  w sprawie WPF? Jeśli tak, 

prosimy o ich udostępnienie. 

3) Czy Gmina wyraża zgodę, żeby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie przez 

Gminę pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu? 

4) Wykaz instytucji, w których jst korzysta z kredytów i pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, 

miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty). 

5) Informacje na temat zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy 

niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktur z terminem płatności dłuższym niż 

pół roku, wykupie cesji, wierzytelności. 

6)  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących przeznaczenia kredytu. W SIWZ jako cel 

kredytowania zostały wskazane wydatki majątkowe ponoszone w 2012 roku, natomiast                

w uchwale budżetowej na rok 2012 wskazano, iż kredyt zostanie przeznaczony na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Odpowiedzi: 

Ad. 1)    Tak Uchwałą  Nr XIII/ 112/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie 
               zmian w budżecie na rok 2012 - została udostępniona w BIP Sieroszewice. 
 
Ad.2)     Tak Zarządzeniem Nr 144/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie  
               zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017 – została 
               udostępniona w BIP Sieroszewice. 
 
Ad.3)     Tak 
 
Ad. 4)    W załączeniu tabela z wykazem instytucji w których JST korzysta z kredytów i pożyczek. 
Ad. 5)    Gmina nie posiada zobowiązań wynikających z umów (prócz kredytów i pożyczek) o terminie  
               płatności na okres dłuższy  niż 6 miesięcy, lub przypadających na lata następne, ani faktur 
               z terminem płatności dłuższym niż pół roku, ani wykupie cesji czy wierzytelności. 
Ad. 6)    Kredyt ten zostanie przeznaczony na planowane wydatki majątkowe ponoszone w 2012 roku.  
               Kredyt zostanie rozliczony na podstawie wystawionych faktur za wykonane roboty. 
                                                                                                              

 


