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Bestwina, dnia 11.05.2011r 
ST.271.3.1.2011 
 
  
  
 
 
dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców: 
             
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  
(tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców  
w postępowaniu przetargowym: 

 
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury 
technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie” 

 
 
Pytanie 1: 
 
W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu uprzejmie prosimy o udostępnienie niżej wymienionych 
dokumentów oraz informacji niezbędnych do  przygotowania oferty przetargowej: 
 
9. Wniosek/wnioski do RIO o wydanie opinii o  możliwości zaciągnięcia kredytów długoterminowego wraz z 
załącznikami+ przepływy pieniężne, 
10. Uchwała budżetowa na 2011 rok, 
11. Opinia RIO o projekcie budżetu na 2011 rok 
12. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu, 
13. Opinia RIO w sprawie prawidłowości prognozy kwoty długu. 
 
 
Odpowiedź: 
 
W odpowiedzi na pytanie 1, udostępniamy następujące dokumenty: 
  
Ad. pkt 9 
Wniosek do RIO  w Katowicach z dnia 15.04.2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę 
Bestwina kredytów długoterminowych wraz z załącznikami 1 i 2,  
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Wniosek_do_RIO_w_Katowicach_z_dnia_15.04.2011r..pdf  
 
Ad. pkt 10. 
Uchwała budżetowa na 2011 rok wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Bestwina: www.bip.bestwina.pl, w zakładce Budżet, 
 
Ad. pkt 11 
Uchwała Nr 4100/I/245/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie 
uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Uchwala_RIO_opinia_projekt_budzetu.pdf 
 
Ad. pkt 12 
Uchwała Nr 4100/I/246/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2 240 654,00 zł, 
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bestwina na 2011 rok, 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Uchwala_RIO_opinia_o_sfinansowaniu_deficytu.pdf  
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Uchwała Nr 4100/I/2/2011 z dnia 17 stycznia 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Bestwina, 
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Uchwala_RIO_opinia_o_sfinan_deficytu.pdf  
 
 
Ad. pkt 13 
Uchwała Nr 4100/I/1/2011 z dnia 17 stycznia 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bestwina, 
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 
 
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2011/ST_271_2_2011/Uchwala_RIO_opinia_kwota_dlugu.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


