
Pęcław, dnia 01.06.2011 

       BIP Pęcław 

 

W związku z zapytaniem jednego z banków, które wpłynęło do tutejszego Urzędu odnośnie udzielenia kredytu 

w kwocie 850.000,00 zł udzielam następujących odpowiedzi: 

1. sprawozdania Rb-NDS i Rb-Z za 2008,2009, 2010 i za 2011- I kwartał- w załączeniu 

2. plan finansowy na okres kredytowania do 2024 – w załączeniu 

3. zaświadczenie o powołaniu skarbnika- w załączeniu 

4. uchwała o powołaniu wójta – zaświadczenie w załączeniu 

5. informacja o stanie mienia komunalnego – na stronie BIP Urzędu Gminy Pęcław – Zarządzenie  Nr 

Vi/9/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 23 marca 2011 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Pęcław za rok 2010 

6. informacja o zaciągniętych przez Urząd kredytach- w załączeniu 

7. Uchwały RIO o wykonaniu budżetu za 2008, 2009 i 2010 – w załączeniu 

8. Uchwała RIO na zaciągnięcie kredytu- w załączeniu 

9. Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy na 2008, 2009, 2010 i 2011 r.- poszczególne uchwały 

znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Pęcław 

10. zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON – w załączeniu 

11. Proszę o zamieszczenie harmonogramu spłat kredytu (w jakich ratach nastąpią spłaty, która rata 

wyrównawcza. 

Zgodnie z SIWZ spłata kredytu następować będzie w okresach miesięcznych (na koniec każdego miesiąca). 

Kształtować będzie się następująco: 

- Rok 2012 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2013 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2014 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2015 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2016 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2017 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2018 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2019 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2020 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2021 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2022 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2023 – razem 65.390,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.440,00 zł   

- Rok 2024 – razem 65.320,00 zł tj. w miesiącach od stycznia do listopada po 5.450,00 zł i w grudniu 5.370,00 zł   

12. Potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz z 

kontrasygnatą skarbnika. 

Odpowiedź: tak,  Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz z 

kontrasygnatą skarbnika. 



13. Potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje podpisanie deklaracji wekslowej i weksla wraz z 

kontrasygnatą skarbnika. 

Odpowiedź: tak, Zamawiający przewiduje podpisanie deklaracji wekslowej i weksla wraz z kontrasygnatą 

skarbnika. 

14. Potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje podpisanie umowy kredytowej wraz z kontrasygnatą 

skarbnika. 

Odpowiedź: Tak,Zamawiający przewiduje podpisanie umowy kredytowej wraz z kontrasygnatą skarbnika. 

        

        Wójt Gminy Pęcław 

        Artur Jurkowski 

 


