
Bestwina, dnia 20.03.2013r.
ST.271.003.2013

        

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 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez 

wykonawców w postępowaniu przetargowym:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł” 

1. Zgodnie z art. 91 ust 2 Ustawy o Finansach Publicznych w przypadku ubiegania 
się jednostki samorządu terytorialnego o kredyt lub pożyczkę na cel,  o którym 
mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4. Ustawy (m.in, na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów 
i pożyczek) zarząd tej jednostki jest zobowiązany uzyskać opinię regionalnej izby 
obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów 
wartościowych.

W opinii Banku zgodnie z powyższym niezbędne jest uzyskanie opinii RIO o możliwości 
spłaty kredytu.

Ad. 1  
Udostępnia  się  Uchwałę  nr  4100/I/52/2013  z  dnia  20  marca  2013  roku  I  Składu 
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach w  sprawie  opinii  o 
możliwości  spłaty  przez  Gminę  Bestwina  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł,

Udostępnia się zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Bestwina z dnia 13 marca 2013 roku 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 
kwocie 1 500 000,00 zł.  

   
2. Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie:

- projektu uchwały budżetowej na 2013
- wieloletniej prognozy finansowej

Ad. 2
    Udostępnia  się  Uchwałę  nr  4100/I/270/2012 z  dnia  3  grudnia  2012 roku I  Składu 
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach w  sprawie  opinii  o 
przedłożonym przez  Wójta  Gminy Bestwina  projekcie  uchwały w sprawie  wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2013 – 2020,

http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2013/ST_271_3_2013/Uchwala_RIO_Nr_4100_%20I_270_2012.pdf
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2013/ST_271_3_2013/Uchwala_RIO_Nr_4100_%20I_270_2012.pdf
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2013/ST_271_3_2013/zarzadzenie_23_2013.pdf
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2013/ST_271_3_2013/Uchwala_RIO_Nr_4100_%20I_52_2013.pdf
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2013/ST_271_3_2013/Uchwala_RIO_Nr_4100_%20I_52_2013.pdf


Udostępnia się Uchwałę  nr 4100/I/269/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku I Składu 
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach w  sprawie  opinii  o 
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok 
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

 
3. Prosimy  o  informacje  w  oparciu  o  jakie  umowy  o  dofinansowanie  zostały 

zaplanowane zadania inwestycyjne na 2013-2014r współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej - prosimy o podanie nr i daty umowy, jakiego projektu dotyczy, 
jaka jest planowana kwota dotacji UE w 2013 i 2014 r.

Ad. 3
Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II – Bestwina 
Umowa nr: 000049-6921-UM1200046/12
Data podpisania umowy: 28.02.2013
Dotujący: EFRROW w ramach PROW 2007-2013
Wartość dotacji: 3 729 327,00 zł

Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez 
zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Umowa nr: 00001-6173-SW1200066/11/12
Data podpisania umowy: 14.02.2012
Dotujący: EFR w ramach PO RYBY 2007-2013
Wartość dotacji: 510 000,00 zł

Projekt: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4471 ul. Janowicka w 
Janowicach
Umowa nr: 00150-6930-UM1230247/11
Data podpisania umowy: 22.03.2012
Dotujący: EFRROW w ramach PROW 2007-2013
Wartość dotacji: 178 504,00 zł

4. Z jakiego tytułu planowane są wysokie dochody ze sprzedaży majątku w latach 
2013-2015 (jaki majątek będzie przeznaczony na sprzedaż).

Ad. 4
   Dochody  ze  sprzedaży  majątku  w  latach  2013  -2015  planowane  są  ze  sprzedaży 
nieruchomości  gruntowych,  niezabudowanych,  przeznaczonych  w  miejscowym  planie 
zagospodarowania  przestrzennego  pod  zabudowę  mieszkaniową  z  usługami  oraz  pod 
zabudowę produkcyjną. 

5. Prosimy o udostępnienie informacji na temat aktualnego stanu mienia 
komunalnego Gminy (na 31.12.2012r).

Ad. 5 
Aktualna informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r znajduje się na 

http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2013/ST_271_3_2013/Uchwala_RIO_Nr_4100_%20I_269_2012.pdf
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2013/ST_271_3_2013/Uchwala_RIO_Nr_4100_%20I_269_2012.pdf


stronie internetowej www.bestwina.pl, Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka majątek 
publiczny, stan na dzień: 31.12.2011r.   
Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r gmina ma obowiązek 
sporządzić do końca pierwszego kwartału roku następnego.   

6. Prosimy o udostępnienie informacji na temat czy Gmina posiada zobowiązania z 
tytułu leasingu, wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financing) w następującym 
zakresie: termin ostatecznej spłaty, harmonogramu spłat obejmującego wysokości 
rat,  terminy spłat,  (miesięcznie,  kwartalnie,  rocznie),  przedmiotu  finansowania 
objętego wykupem.

Ad. 6 
Gmina nie posiada zobowiązania z tytułu leasingu, wykupu wierzytelności (forfaiting, e-
financing).

7. Prosimy o udostępnienie informacji czy gmina posiada akcje, udziały w innych 
podmiotach, jeżeli tak, proszę o podanie nazwy podmiotów, REGON, wartości i 
ilości udziałów.

Ad. 7
Gmina jest akcjonariuszem 10 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.                 w 
Bielsku-Białej. Wartość udziałów 1000,00 zł. 

8. Prosimy o przekazanie zaświadczeń z ZUS i US. Czy w przypadku braku 
aktualnych zaświadczeń czy Zamawiający dostarczy je przed podpisaniem 
umowy.

Ad. 8
W załączeniu zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr OB./490-119/13 z dnia 
14.02.2013r. 
W załączeniu zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniu składek nr 0200411ZN13/000969 
z dnia 13.02.2013r.   

http://www.bestwina.pl/
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2013/ST_271_3_2013/zaswiadczenie_ZUS.pdf
http://www.bestwina.pl/download/przetargi/2013/ST_271_3_2013/zaswiadczenie_US.pdf

