
Nowe Ostrowy, 2013.11.21. 
 

Dotyczy sprawy Nr ZP 271.11.2013 

 „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł. dla  

   Gminy Nowe Ostrowy”. 

 

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił 

się w dniu 20.11.2013 r. do Zamawiającego – Gminy Nowe Ostrowy z pytaniami i o udostępnienie na 

swojej stronie internetowej dokumentów: 

 

1. Zestawienie posiadanych kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na 

dzień 31.12.2012 r. i 30.09.2013 r. terminów i wysokości spłat oraz przyjętych zabezpieczeń zgodnie z 

podpisanymi umowami. 

Funkcjonujące transakcje związane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe), w tym 

pożyczki pozabankowe, wg stanu na dzień 30.09.2013 r. 

Odpowiedź: 

Stan na dzień 31.12.2012r. 
l.p. kredytodawca rodzaj 

transakcji 

kwota 

udzielona 

w tys. 

waluta zadłużenie 

ogółem w 

tys. 

Zadłużenia 

przeter. w tys. 

data 

początkowa 

data 

zakończenia 

Kapitał odsetki 

1 Bank 

Spółdzielczy 

w 

Krośniewicach 

Umowa 

kredytowa 

700 zł 750 0 0 26.10.2012 30.11.2017 

2 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki 

220 zł 122 0 0 4.11.2010 31.10.2014 

3 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki 

1301 zł 651 0 0 9.06.2009 31.10.2015 

4 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki i 

dotacji 

174 zł 174 0 0 6.07.2012  

31.10.2016 

5 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki 

200 zł 60 0 0 12.11.2007 31.10.2013 

    Razem 1757     

  

Stan na 30.09.2013 r 
l.p. kredytodawca rodzaj 

transakcji 

kwota 

udzielona 

w tys. 

waluta zadłużenie 

ogółem w 

tys. 

Zadłużenia 

przeter. w tys. 

data 

początkowa 

data 

zakończenia 

Kapitał odsetki 

1 Bank 

Spółdzielczy 

w 

Krośniewicach 

Umowa 

kredytowa 

700 zł 638 0 0 26.10.2012 30.11.2017 

2 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki 

220 zł 88 0 0 4.11.2010 31.10.2017 

(umowa 

umorzeniowa) 

3 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki 

1301 zł 521 0 0 9.06.2009 31.10.2017 

(umowa 

umorzeniowa) 

4 WFOŚiGW w Umowa 174 zł 141 0 0 6.07.2012  



Łodzi pożyczki i 

dotacji 

31.10.2016 

5 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki 

200 zł 60 0 0 12.11.2007 31.10.2013 

    Razem 1448     

2. Wysokość otrzymanych dotacji (w tym dotacji na inwestycje) wg stanu na 30.09.2013 r. oraz 

planowanych na rok 2014 

Odpowiedź: 

Otrzymane dotacje do 30.09.2013 r. – 2.558.963,09 zł  w tym na inwestycje –102.510,00 zł 

Na 2014 rok Gmina otrzymała decyzje o planowanych dotacjach w wysokości 1.744.872,00 zł, w 

tym na inwestycje 10.000,00 zł 

3. Czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting). 

Jeśli tak to prosimy podać kwoty i terminy obowiązywania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie korzysta. 

4. Wykaz jednostek organizacyjnych (zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, komunalne osoby 

prawne) 

Odpowiedź: 

Szkoła Podstawowa w Ostrowach, Szkoła Podstawowa w Imielnie, Gimnazjum w Ostrowach, 

Gminne Przedszkole w Ostrowach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Ostrowach 

5. Wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań, 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

6. Czy Zamawiający przewiduje złożenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku 

Wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje. 

7. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 30 dni) zaświadczenia z ZUS i US 

Odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US. 

Aktualne zaświadczenia przedstawimy przed podpisaniem umowy. 

8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość 

oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość 

oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku. 

9. Dane charakteryzujące Gminę   

 Rok bieżący (Y) Rok ubiegły (Y-1) 

Liczba ludności: 3751 3773 

w tym ludność: - miejska 0 0 

 - w wieku 

przedprodukcyjnym 
 

673 

 

689 

 - w wieku 

produkcyjnym 
 

2423 

 

2620 

 

 

 Rok bieżący (Y) Rok ubiegły (Y-1) 

LicLiczba podmiotów gospodarczych na 

terenie jednostki  

  

Odpowiedź: 



Gmina nie posiada danych dot. podmiotów gospodarczych. 

 

1. Czy jednostka jest uzależniona od jednego pracodawcy / branży? 

 - tak  X - nie 

 

Liczba sołectw: 16  

 

2.6. Struktura zatrudnienia w % : Gmina nie 

posiada takich danych 

 

- przemysł  

- budownictwo  

- handel  

- rolnictwo  

 

Rozmiary bezrobocia (%)   -    

 -rosnące  X - malejące 

 

Rozmiary bezrobocia w regionie (%)  

Odpowiedź: 

        Gmina nie posiada danych. Dane te są dostępne na stronie PUP Kutno. 

 

Infrastruktura społeczna (podać liczbę i/lub ewentualnie komentarz) 

 placówki oświatowe i kulturalne (publiczne i 

niepubliczne szkoły podstawowe /gimnazja /... , kina, 

teatry …) 

Na terenie JST znajdują się: dwie 

szkoły podstawowe, gimnazjum, 

przedszkole gminne 

 obiekty sportowo-rekreacyjne (publiczne i niepubliczne 

baseny, stadiony, hale,…) 

 

Boisko LKS Ostrovia 

 opieka zdrowotna i socjalna (publiczne i niepubliczne 

żłobki / przedszkola, domy opieki, domy dziecka, 

szpitale) 

 

Gminne Przedszkole 

 

Infrastruktura techniczna (podać liczbę i/lub ewentualnie komentarz) 

 sieć wodociągowa (długość sieci, odsetek sołectw 

korzystających z sieci) 

78 km/100% 

 sieć kanalizacyjna (długość sieci, odsetek sołectw 

korzystających z sieci) 

7,2 km/6,25 % 

 sieć gazowa (długość sieci, odsetek sołectw 

korzystających z sieci) 

brak 

 sieć telefoniczna (odsetek sołectw korzystających z łączy) 100% 

 infrastruktura drogowa (łączna długość dróg) 85,8 km 

 

Ochrona środowiska (podać liczbę i/lub ewentualnie komentarz) 

 oczyszczalnie ścieków (liczba) Jedna oczyszczalnia ścieków 

komunalnych, 226 przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 wysypiska śmieci (liczba, stan) brak 

 zagrożenie klęskami ekologicznymi Nie dotyczy 

 inne  

 

Atrakcyjność turystyczna 

 obiekty interesujące z punku widzenia turystycznego Dostępne na stronie 

www.noweostrowy.pl 



 walory uzdrowiskowe (specyficzny mikroklimat, źródła 

wód mineralnych, …) 

 

Brak 

 inne  

 

Inne istotne informacje o jednostce  

Dostępne na stronie www.noweostrowy.pl 

 

10. Planowane i realizowane inwestycje wraz z wysokością nakładów poniesionych i do poniesienia 

źródła finansowania. 

Odpowiedź: 

 

inwestycja termin 

rozpoczęcia 

termin 

zakończenia 

nakłady 

poniesione 

[zł] 

do 

poniesienia 

[zł] 

źródła 

finansowania 

Budowa budynku 

Urzędu Gminy w 

Nowych 

Ostrowach 

2012 2014 761.500,00 1.530.000,00 Środki własne, 

kredyt 

Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej i 

deszczowej z 

przykanalikami w 

miejscowości 

Ostrowy - 

Cukrownia 

2012 2015 841.080,00 1.100.000,00 Środki własne, 

kredyt 

Przebudowa 

budynku UG na 

Biblioteczne 

Centrum Kultury i 

Edukacji 

2013 2014 10.000,00 1.098.987,00 Środki własne, 

dofinansowanie 

unijne 

Budowa 

infrastruktury 

szerokopasmowego 

Internetu na terenie 

gminy Nowe 

Ostrowy 

2013 2014 46.000,00 1.109.016,00 Środki własne, 

dofinansowanie 

unijne 

 

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2011 i 2012 rok, 

Odpowiedź: 

Dostępne na stronie www.noweostrowy.bip.org.pl prawo lokalne-uchwały Rady Gminy-2012-XX 

sesja oraz 2013-XXXIII sesja 

2. Sprawozdanie za 2012 rok Rb-NDS, Rb-N, Rb-27S i Rb-28s, 

Odpowiedź: 

Skan w załączeniu www.noweostrowy.bip.org.pl 

3. Sprawozdanie za 3-y kw. 2013 r. Rb-27S, Rb-28s 

Odpowiedź: 

Skan w załączeniu www.noweostrowy.bip.org.pl 

4. Uchwała budżetowa na bieżący rok wraz z załącznikami  

Odpowiedź: 

Dostepna na stroniewww.noweostrowy.bip.org.pl 

5. Projekt budżetu na następny rok budżetowy (jeżeli jest dostępny) 

Odpowiedź: 

Projekt nie jest dostępny. 

 

6. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz załącznikami 

Odpowiedź: 

http://www.noweostrowy.bip.org.pl/
http://www.noweostrowy.bip.org.pl/
http://www.noweostrowy.bip.org.pl/


Dostępne na stronie www.noweostrowy.bip.org.pl prawo lokalne-uchwały Rady Gminy 2012 - 

XXVI sesja 

7. Uchwały w sprawie: 

- ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez 

zarząd w roku budżetowym 

Odpowiedź: 

Brak. 

- określenie kwoty, do której zarząd może zaciągać zobowiązania 

Dostępna na stronie www.noweostrowy.bip.org.pl prawo lokalne – uchwały Rady Gminy – 2012 

XXVI sesja 
8. Opinie RIO w sprawie 

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 i 2012 rok, 

Odpowiedź:  

Skan dostępny na www.noweostrowy.bip.org.pl 

- projektu uchwały budżetowej na 2012 rok i możliwości sfinansowania deficytu budżetu, 

Odpowiedź: 

Dostępna na stronie www.noweostrowy.bip.org.pl tablica ogłoszeń 13.02.2013 r. Uchwała nr 

III/101/2013 

 

Ze względu na nie udostępnienie na stronach internetowych sprawozdań finansowych za 2011 i 2012 

rok nie możemy dokonać prawidłowej oceny kondycji jednostki i z tego powodu wnioskujemy o 

przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 26.11.2013 r. na 

02.12.2013 r. , godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 

http://www.noweostrowy.bip.org.pl/
http://www.noweostrowy.bip.org.pl/
http://www.noweostrowy.bip.org.pl/

