
Nowe Ostrowy, 2014.05.26. 
 

Dotyczy sprawy Nr ZP 271.2.2014 

 „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł. dla  

   Gminy Nowe Ostrowy”. 

 

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

się w dniu 23.05.2014 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 31.12.2013 r. i 31.03.2014 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 31.03.2014 r. 

 

Odpowiedź: 

Stan na dzień 31.12.2013r. 
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 

750 zł 600 0 0 26.10.2012 30.11.2017 

2 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki 

220 zł 88 0 0 4.11.2010 31.10.2014 

3 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki 

1301 zł 521 0 0 9.06.2009 31.10.2015 

4 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki i 

dotacji 

174 zł 131 0 0 6.07.2012  

31.10.2016 

5 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki 

226 zł 226 0 0 11.12.2013 30.11.2016 

6 PEKAO S.A. Umowa 

kredytowa 

700 zł 700 0 0 10.12.2013 30.12.2019 

    Razem 2.266     

  

Stan na 31.03.2014 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 

750 zł 563 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 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki i 

dotacji 

174 zł 120 0 0 6.07.2012  

31.10.2016 

5 WFOŚiGW w 

Łodzi 

Umowa 

pożyczki 

226 zł 226 0 0 11.12.2013 30.11.2016 

6 PEKAO S.A. Umowa 

kredytowa 

700 zł 675 0 0 10.12.2013 30.12.2019 

    Razem 2.193     

 

2. Wysokość otrzymanych dotacji (w tym dotacji na inwestycje) wg stanu na 31.12.2013 r. oraz 

planowanych na rok 2014 

Odpowiedź: 

Otrzymane dotacje do 31.12.2013 r. – 2.808.990,72 zł  w tym na inwestycje –122.510,00 zł 

Na 2014 rok Gmina otrzymała decyzje o planowanych dotacjach w wysokości 2.087.164,22 zł, w 

tym na inwestycje 0,00 zł 

 

3. Wysokość otrzymanych subwencji (w tym wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) wg stanu 

na 31.12.2013r. oraz planowanych na rok 2014 

Odpowiedź: 

Subwencje otrzymane w roku 2013: 

Wyrównawcza 1.517,657,00 

Równoważąca 109.448,00 

Oświatowa 3.077.228,00 

Plan subwencji na rok 2014: 

Wyrównawcza 1.224.502,00 

Równoważąca 65.377,00 

Oświatowa 2.887.272,00 

 

4. 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. 

 

5. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy 

 

6. Wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań, 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu In 

blanco i deklaracji wekslowej. 

Odpowiedź: 

Jest w siwz: p. III.6 

 

8. 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. 

 



9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie oświadczenia, ze na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 

ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z 

późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyraża zgodę 

na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu 

umowy kredytowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oświadczenia, ze na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) 
poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyraża zgodę na wystawienie przez 

Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej. 

 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość 

oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość 

oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku? 

 

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki liczone były za rzeczywistą liczbę dni w okresie 

odsetkowym przy założeniu, ze rok liczy 365 dni? 

Odpowiedź: 

Informacja jest zawarta w SIWZ p. XVI 

-  Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą  

   płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

   Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w roku tj. 365 dni  

   i rzeczywistą ilość dni w miesiącu. 

 

12. 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 

 

 

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

źródła finansowania 

Odpowiedź: 

Tabela nr 3 Uchwała nr XLI/293/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 marca 2014 roku 

 

http://www.noweostrowy.pl/


14. Wysokość inwestycji w toku na dzień 31.03.2014 r. oraz wysokość wydatków inwestycyjnych w 

bieżącym planie na rok 2014. 

Odpowiedź: 

Tabela nr 3 Uchwała nr XLI/293/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 marca 2014 roku 

 

15. Planowane wykorzystanie środków unijnych, aktualnie prowadzone postępowania. 

Odpowiedź: 

Tabela nr 4 Uchwała nr XLI/293/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 marca 2014 roku 

 

16. Liczba gospodarstw rolnych  

Odpowiedź: 

Liczba gospodarstw rolnych 1142 

 

17. Średnia powierzchnia gospodarstwa 

Odpowiedź: 

Średnia powierzchnia gospodarstwa na terenie gminy ok. 4,6 ha 

 

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

pożyczki pozabankowe, wg stanu na dzień 31.03.2014 

Odpowiedź: 

Informacja zawarta w punkcie 1 (tabela) 

 

Ponadto prosimy o następujące dokumenty: 

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2013 rok (jeżeli jest dostępny) 

Odpowiedź: 

Sprawozdanie roczne wraz z opinią RIO zamieszczono na WWW.noweostrowy.bip.org.pl 

zakładka TABLICA OGŁOSZEŃ 

 

- Uchwała budżetowa na bieżący rok wraz z załącznikami (ewentualnie projekt uchwały budżetowej 

do czasu uchwalenia budżetu lub decyzja RIO o ustaleniu budżetu jednostki – w przypadku 

nieuchwalenia uchwały budżetowej do 31 stycznia roku budżetowego) 

Odpowiedź: 

Uchwała jest na WWW.noweostrowy.bip.org.pl zakładka BUDŻET 

 

- Projekt budżetu Gminy na następny rok budżetowy. 

Odpowiedź: 

Projektu budżetu Gminy na następny rok budżetowy Gmina jeszcze nie posiada. 

 

- Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki wraz z załącznikami – dotyczy 

kredytów powyżej 1 roku oraz kredytów w rachunku bieżącym udzielanych na okres 1 roku i 

odnawianych w kolejnych latach prowadzenia obsługi budżetowej jednostki. 

Odpowiedź: 

Uchwała WPF jest na WWW.noweostrowy.bip.org.pl 

Zakładka PRAWO LOKALNE  

 

Opinie RIO w sprawie 

1) Projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy (jeżeli jest dostępna) i możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu jednostki 

Odpowiedź: 

Projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy Gmina jeszcze nie posiada. 

 

2) Prognozy kwoty długu albo wieloletniej prognozy finansowej 

Odpowiedź: 

Projektu kwoty długu albo wieloletniej prognozy finansowej Gmina jeszcze nie posiada. 

 

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

