
         Pęcław, dnia 12-06-2012 
 
RF. 3051.1.2012 
 
 
                                    BIP 
 
 
 W związku z zapytaniem jednego z banków dot. udzielenia kredytu długoterminowego 
w kwocie 900.000,00 zł udzielam wyjaśnień: 
 

1. Komunikat o wyborze Wójta oraz Skarbnika – w załączeniu 
2. Sprawozdania Rb-NDS na koniec 2010 r., 2011 oraz I kw 2012 r. - w załączeniu 
3. Sprawozdania Rb-Z na koniec 2010 r., 2011 oraz I kw 2012 r. - w załączeniu  
4. Sprawozdania z wykonania budŜetu za 2011 rok – Zarządzenie Nr 6/12 Wójta Gminy 

Pęcław z dnia 20 marca 2012 r. (na stronie BIP) 
5. Informacja o zaciągniętych kredytach, poŜyczkach, udzielonych poręczeniach i 

gwarancjach z podaniem nazwy wierzyciela, kwoty pozostającej do spłaty oraz daty 
końca okresu kredytowania – w załączeniu 

6. Uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu – Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy 
Pęcław z dnia 28 maja 2012 r. (na stronie BIP) 

7.  Uchwała Rady o udzieleniu absolutorium Wójtowi za poprzedni rok – Uchwała Nr 
VII/34/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 czerwca 2011 r. 

8. Uchwały w sprawie zmiany budŜetu Gminy podjęte po 28.03.2012 r. oraz uchwały o 
zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy podjęte po 28.02.2012 r – jeŜeli były 
– zmian do WPF nie było 
- do budŜetu – uchwał nie było, były następujące zarządzenia Wójta Gminy 
a) Nr 8/12 z 30.03.2012 r. 
b) Nr 9/12 z 10.04.2012 r. 
c) Nr 12/12 z 17.04.2012 r. 
d) Nr 13/12 z 30.04.2012 r.  

      9. Bilans Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz z wykonania za 2010 oraz za 2011 r.-     
          w załączeniu 
   10. Opinia RIO o moŜliwości spłaty przez Gminę kredytu w wysokości 900.000,00 zł –     
          umieszczono na BIP  
   11. Pytanie: czy zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się   
         egzekucji w związku z zaciągnięciem kredytu i wystawionym wekslem in blanco do   
         dwukrotności kwoty kredytu i moŜliwości wystąpienia do sądu w terminie trzech lat   
          licząc od dnia ostatecznej spłaty?        
 
         Odpowiedź: TAK, zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu   
          się egzekucji w związku z zaciągnięciem kredytu i wystawionym wekslem in blanco do   
         dwukrotności kwoty kredytu i moŜliwości wystąpienia do sądu w terminie trzech lat   
          licząc od dnia ostatecznej spłaty 
 
 
 
        Wójt Gminy 
        /-/ Artur Jurkowski 


