
ZP 341/16-1/10 

Bestwina dn. 8.11.2010r. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 

Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania 

zadane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym: 
 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego pn.: Remont dróg powiatowych 

Nr 4403 S Kaniów – Bestwina  ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie 

oraz Nr 4466 S Kaniów – Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince” 

 

 

W celu oceny zdolności kredytowej Gminy, prosimy o udostępnienie następujących 

dokumentów: 

1)za 2008r. i za 2009. 

a) Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu jst (część opisowa) dostępny na stronie 

internetowej urzędu pod adresem : 

http://www.bip.bestwina.pl/index.php?str=2&id_strony=92  

 

b) Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce / deficycie jst 

c) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych 

d) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz 

gwarancji i poręczeń 

e) Rb.27S (zbiorczo i analitycznie) z wykonania planu dochodów budŜetowych jst 

f) Rb-285 (zbiorczo i analitycznie) z wykonania [planu wydatków budŜetowych jst 

g) Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 

 

ad. b), c), d), e), f), g) - Archiwum ZIP : „Sprawozdania_za_2008_i_2009.zip” 

 

h) Opinia RIO o przedłoŜonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budŜetu - Archiwum ZIP 

: „Opinia_RIO_za_2008_i_2009.zip” 

 

 

2) za I półrocze 2010 r.  

a) informacja o przebiegu wykonania budŜetu jat za I półrocze 2010r. (część opisowa) 

– dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem :  

http://www.bestwina.pl/download/zarzadzenia/zarzadzenie_303_2010.pdf  

 

b) Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce / deficycie jst 

c) Rh-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych 

d) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz 

gwarancji i poręczeń 



e) Rb-27S (zbiorczo i analitycznie) z wykonania planu dochodów budŜetowych jst 

f) Rb-28S (zbiorczo i analitycznie) z wykonania planu wydatków budŜetowych jst 

g) Rb-PDP półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 

 

 

ad. b), c), d), e), f), g) - Archiwum ZIP : „Sprawozdania_za_I_polrocze_2010.zip” 

h) Opinia RIO o przedłoŜonej Informacji o przebiegu wykonania budŜetu za 1 półrocze 2010r. 

- Archiwum ZIP : „Opinia_RIO_za_I_polrocze 2010.zip” 

 

 

3) za III kwartał 2010r.  

 

a) Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce / deficycie jst 

b) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych 

c) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz 

gwarancji i poręczeń 

d) Rb-27S (zbiorczo i analitycznie) z wykonania planu dochodów budŜetowych jst 

e) Rb-28S (zbiorczo i analitycznie)z wykonania planu wydatków budŜetowych jst 

f) Wysokość podatku od nieruchomości — wykonanie za III kwartał 2010r. 

g) Wysokość dotacji i pomocy finansowej ogółem — wykonanie za III kwartał 2010r. 

 

ad. a), b), c), d), e), f), g) - Archiwum ZIP : „Sprawozdania_za_3_kwartal_2010.zip” 

 

4) Plan na 2010r.  

a) Uchwała budŜetowa na 2010r. wraz z załącznikami — wersja pierwotna oraz wersja 

ostateczna pa zmianach 

 

wersja pierwotna dostępna na stronie internetowej urzedu pod adresem: 

http://www.bip.bestwina.pl/index.php?str=2&id_strony=92 

 

wersja ostateczna : „Uchwala_nr_XLVII_319_10.zip” 

 

b) Opinia RIO o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej na 2010r. wraz z informacją o 

stanie mienia komunalnego 

c) Opinia RIO o prawidłowości dołączonej do uchwały budŜetowej na 2010r. prognozy kwoty 

długu 

d) Opinia RIO o moŜliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budŜetu na 

2010r. 

 

 



ad. b), c), d) – Archiwum ZIP : „Uchwaly_RIO_1.zip” 

 

5) Prognoza długu na okres kredytowania - Zestawienie przepływów pienięŜnych na okres 

kredytowania, wraz z opinią RIO o moŜliwości spłaty wnioskowanego kredytu. 

– Archiwum ZIP : „Uchwaly_RIO_2.zip” 

 

6) Zestawienie kredytów i poŜyczek, z których korzysta Gmina, z podaniem: Kredytodawca, 

rodzaj transakcji, kwota udzielona i aktualna, okres kredytowania, zabezpieczenie. 

– Archiwum ZIP : „Zestawienie_pozyczek.zip” 

 

 

 

Zestawienie kredytów:  

a) Kredytodawca: Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice- Bestwina  

Rodzaj transakcji: bezgotówkowa, 

Kwota udzielona i aktualna: 1 227 750,00 zł 

Okres kredytowania : do 15.12.2014r 

Zabezpieczenie : weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 

 

b) Kredytodawca: Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice- Bestwina  

Rodzaj transakcji: bezgotówkowa, 

Kwota udzielona i aktualna: 400 000,00 zł 

Okres kredytowania : do 15.12.2012r 

Zabezpieczenie : weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 

 

 

7) Wykaz Instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą, z podaniem: nazwy, 

siedziby, REGON, NIP 

Wykaz Instytucji powiązanych kapitałowo – nie dotyczy 

Wykaz Instytucji powiązanych organizacyjnie: 

a) Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie, ul. Krakowska 123 43-512 Bestwina  

REGON: 072372381 

NIP: 6520013495 

b) Gminna Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 8, 43-512 Bestwina  

REGON: 072353219 

NIP: 6521608256  

c)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4, 43-512 Bestwina 

REGON: 003474550 

NIP: 6521076836 

d) Gimnazjum Bestwina im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina 

REGON:072293948 

NIP: 6521588200 

e) Gimnazjum Bestwinka ul. Dworkowa 3, 43-512 Bestwinka 

REGON: 072287416 

NIP: 6521588192 

f) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina 

REGON: 072309810 

NIP: 6521585874 



g) Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwinie ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina  

REGON: 072882640 

NIP: 6521635856 

h) Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwince ul. Dworkowa 3, 43-512 Bestwinka 

REGON:072882604 

NIP: 6521635862 

i) Zespół Szkolno Przedszkolny w Janowicach ul. Korczaka 2, 43-512 Janowice 

REGON: 072882627 

NIP: 6521635879 

j)Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie ul. Bat. Chłopskich 15, 43512 Kaniów 

REGON: 240420992 

NIP: 6521669281 

 

8) Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności — wykaz (jeśli Gmina posiada takie 

zobowiązania).  

Nie dotyczy 

 

9) informacja o inwestycji będącej przedmiotem kredytowania: 

a) przedmiot inwestycji 

b) opis i cel inwestycji 

c) całkowita wartość wydatków inwestycyjnych 

d) okres realizacji inwestycji (w tym planowany okres zakończenia inwestycji) 

e) aktualne zaawansowanie w realizacji inwestycji 

f) źródła finansowania wydatków inwestycyjnych 

g) wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

h) czy inwestycja realizowana samodzielnie przez Gminę czy z innymi jat? 

 

 Gmina Bestwina udziela pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej na 

wykonanie zadania p.n. „ Remont dróg powiatowych Nr 4403 S Kaniów – Bestwina  ul. 

Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz  Nr 4466 S Kaniów – Bestwinka ul. Dworkowa w 

Bestwince o dł. 750 mb”. 

 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nakładki asfaltowej na drogach powiatowych Nr 

4403 S Kaniów – Bestwina  ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz  Nr 4466 S Kaniów 

– Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince. 

Inwestycja ma na celu  zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę jakości Ŝycia 

mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych i samochodów. 

 Gmina Bestwina zgodnie z Umową nr 608/2010 z dnia 23.09.2010r  partycypuje w kosztach 

realizacji przedmiotowej inwestycji w kwocie do 350 000,00 zł w formie dotacji celowej, lecz 

nie więcej niŜ 50% kwoty uzyskanej w drodze postępowania przetargowego 

przeprowadzanego przez Powiat.    

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w dniu 03 listopada 2010r tj. z dniem 

protokolarnego przekazania placu budowy, planowany termin zakończenia inwestycji to 26 

listopad 2010r.  

Inwestycja nie wykazuje negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.   

 

 

10) Informacje na temat strat powodziowych 

a) koszty związane z usuwaniem strat powodziowych, poniesione przez Gminę – wyniosły 



321 000,00 zł 

 

b) źródła finansowania strat powodziowych – dotacja z budŜetu państwa 

 

Ponadto Prosimy o udzielenie na następujące pytania: 

1) Czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na podstawie art. 97 ust.1 

prawa bankowego? 

 

Tak 

 

 

 

2) Czy Skarbnik Gminy złoŜy kontrasygnatę na wekslu in blanco, mającym stanowić 

zabezpieczenie kredytu? 

Tak 

 

Prosimy o przedłuŜenie terminu składania ofert do dnia 30 listopada 2010r.  

 

Termin składania ofert nie zostanie przedłuŜony do dnia 30.11.2010r. 

 

 

 


