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PYTANIA I ODPOWIEDZI
dot.
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.900.000,00 zł. na finansowanie zadań
inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek”

W związku z pytaniami dotyczącymi ogłoszonego przetargu na „Udzielenie kredytu
długoterminowego w wysokości 4.900.000,00 zł. na finansowanie zadań inwestycyjnych
realizowanych w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek”
wyjaśniam co następuje:
I.Pytanie
Wykaz instytucji w których JST korzysta z kredytów i pożyczek.
Odpowiedź :
Na dzień 30 marca 2011 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wynoszą 6 345 610,00 zł w tym:
- Kredyt preferencyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej udzielony przez BOŚ w
Ostrowie Wlkp. na budowę dróg w kwocie 472.000,00 zaciągnięty w 2008 roku z terminem spłaty
20.12.2012 roku – pozostało do spłaty 235.900,00 zł.
- Kredyt preferencyjny z BOŚ na budowę hali sportowej w Stawiszynie w kwocie 2.940.000,00 z
terminem spłaty 20 grudnia 2013 roku pozostało do spłaty 1.617.000,00 zł.
- Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach w kwocie
1.500.000,00 zł zaciągnięty w ING Bank Śląski SA z terminem spłaty 25.12.2014 roku pozostało do
spłaty 1.125.000,00
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu na „Termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Stawiszynie wraz z modernizacją

kotłowni polegającą na wymianie kotła miałowego na ekogroszek” w kwocie 550.000,00 zł.
zaciągnięta w 2009 roku z terminem spłaty 22.06.2015 i możliwością umorzenia kwoty 27.500,00 –
pozostało do spłaty 467.500,00 zł.
- Kredyt długoterminowy z BGK na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości
1.179.790,00 zł w tym I transza 600.000,00 zł uruchomiona w I półroczu 2010 roku, II transza
579.790,00 zł. została uruchomiona w sierpniu 2010 roku. Pozostało do spłaty 1.100.000 zł.
- Kredyt długoterminowy z BGK na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010 w
wysokości 1.800.210,00 zł - do spłaty w całości do 25.12.2015 roku.
II. Pytanie
Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
Odpowiedź
Opinia RIO zostanie umieszczona na stronie BIP niezwłocznie po otrzymaniu z Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy opinii.
III. Pytanie.
Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu wraz z tabelami z prognozą kwoty długu
składanymi do RIO celem wydania opinii.
Odpowiedź
Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu zostanie zamieszczona na stronie BIP
niezwłocznie po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na stronie zamieszczamy tabele
składane do RIO celem wydania opinii.
IV. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ewentualną możliwość finansowania kredytu w części ze
środków innych banków, a w szczególności ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego ?
Odpowiedzi
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na ewentualną możliwość finansowania kredytu w części ze
środków innych banków, a w szczególności ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego
V. Pytanie
Czy Skarbnik wyraża zgodę na złożenie kontrasygnaty na wekslu będącym zabezpieczeniem
przedmiotowego kredytu ?
Odpowiedzi
Tak, Skarbnik wyraża zgodę na złożenie kontrasygnaty na wekslu będącym zabezpieczeniem
przedmiotowego kredytu.
VI. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji ?

Odpowiedzi
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
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