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Polska Cerekiew,  dnia 10-08-2010r. 
 

 
 
 
 
 
 

ZP 341-7 / 03 / 2010 
 
 
 
 
         
 

 

Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-8/2010 :  „Udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego”  

 
 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniŜej przedstawiamy ich treść wraz z odpowiedziami 
zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy. 
 
Pytania 
1.W zakresie danych  finansowych (załącznik- wskaźniki i relacje poziomu zadłuŜenia J.S.T.): 

• Co składa się na planowany wzrost dochodów majątkowych na lata 2010-2013  
• Z czego wynika planowany znaczny wzrost dochodów bieŜących w 2011r.w stosunku do 

roku 2010  
• Co składa się na znaczy wzrost wydatków majątkowych na lata 2010 r.,2011 r.  
• Co zawiera pozycja kredyty i poŜyczki w latach 201,2011 
 

 
Odp.: 

- Planowany wzrost dochodów maj ątkowych w latach 2010-2013 wynika z 
planowanych przez Gmin ę inwestycji, o których mowa w zał ączniku nr 10 do uchwały 
Nr XXVI/168/2009 rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. ze zmianami 
(uchwały zamieszczone na stronie bip.polskacerekiew .pl) Dochody maj ątkowe 
pochodzi ć będą ze środków bud Ŝetu UE, zgodnie z planem okre ślonym w zał ączniku 
nr 11 w/w uchwały ze zmianami.  
 
- W roku 2011 planuje si ę wpływ podatku VAT naliczonego od realizowanych 
inwestycji, dla których Gmina ma mo Ŝliwo ść ubiegania si ę o jego zwrot.  Ponadto po 
zakończeniu realizacji inwestycji pn.: „Budowa Wielofunk cyjnego O środka Sportowo 
– rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I” planuje si ę uzyskiwa ć dochody bie Ŝące z 
funkcjonowania tego O środka. 
 
- Wzrost wydatków maj ątkowych w latach 2010, 2011 wynika z planowanych pr zez 
Gminę inwestycji, o których mowa w zał. nr 10 do uchwały  Nr XXVI/168/2009 rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. ze zmianami. 
 
- W pozycji kredyty i po Ŝyczki w roku 2010 uj ęte są poŜyczki na wyprzedzaj ące 
finansowanie działa ń finansowanych ze środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii 
Europejskiej oraz kredyty i po Ŝyczki na wkład własny dla planowanych inwestycji, o  
czym mowa w zał ączniku nr 3 do uchwały Nr XXVI/168/2009 rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. ze zmianami. Źródła finansowania inwestycji w 
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roku 2010 okre ślone s ą w załączniku nr 9 do uchwały Nr XXVI/168/2009 rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2009 r. ze zmiana mi.  

      W roku 2011 planuje si ę zaciągnąć poŜyczki na wyprzedzaj ące finansowanie działa ń    
finansowanych ze środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej. 

 
 
 

2.W zakresie przedmiotu inwestycji: 
• Informacja o wartości realizacji inwestycji i strukturze jej finansowania (źródła i wartości) 

 
Odp.: 
 
W odpowiedzi na pyt. 2 informuj ę, Ŝe zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 24 stycznia  
2004 r. Prawo zamówie ń publicznych, wykonawca mo Ŝe zwróci ć się do zamawiaj ącego a 
zamawiaj ący ma obowi ązek udzieli ć wyjaśnień dotycz ących tre ści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Powy Ŝsze pytanie nie dotyczy tre ści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
  
 
 
                        
 

      Z up. Wójta Gminy 
              

 Urszula Golisz  
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