Kowalewo Pom., 12-07-2013r.
Fn. 271.1.7.2013r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
8.402.581 zł z dopuszczalnością udziału środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na
finansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim.

Gmina Kowalewo Pomorskie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do
zadanych pytań i wyjaśnień:
1. Pytanie oferenta:
Liczba ludności na 31.12.2011r. i 31.12.2012r.
Odpowiedź:
− liczba ludności na dzień 31-12-2011r. - 11527
− liczba ludności na dzień 31-12-2012r. - 11553
2. Pytanie oferenta:
Dochody majątkowe w 2012 roku – prośba o rozpisanie tej pozycji
Odpowiedź:
− wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności – 11.236,40 zł
− wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości - 378.269,66 zł
− dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich – 897.914,55 zł
− środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 30.000,00 zł
− dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych – 657.000,00 zł
− dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane

na

podstawie

porozumień

(umów)

między

jednostkami

samorządu

terytorialnego – 80.000,00 zł.
3. Pytanie oferenta:
Dochody ze sprzedaży majątku w 2011r. i 2012 r.
Odpowiedź:
− 2011r. - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości - 229.676,57 zł
− 2012r. - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości - 378.269,66 zł
4. Pytanie oferenta:
Na 31.12.2012r. - występują wymagalne należności w kwocie 2.081 TPLN – podjęte działania w
celu ich ściągnięcia
Odpowiedź:
Gmina Kowalewo Pomorskie informuje, że w celu ściągnięcia w/w należności są prowadzone
postępowania , m.in. egzekucja.
5. Pytanie oferenta:
WPF
- Kwota rat z wykazu kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2012r. wynosi łącznie w 2013r. 1.246
TPLN a w WPF przyjęto na 2013r. kwotę rat 2.425 TPLN
Odpowiedź:
Gmina Kowalewo Pomorskie informuje, że wg danych na dzień 14.06.2013r. spłaty kredytów i
pożyczek kształtują się w wysokości 2.424.902,00 zł. Wg aktualnych danych zostaną zaciągnięte i
spłacone w br. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.178.669,00 zł.

- z jakiego tytułu wzrosną dochody majątkowe w 2013 r.
Odpowiedź:
Gmina Kowalewo Pomorskie informuje, że dochody wzrosną z uwagi na wzrost dofinansowania
inwestycji, m.in. „Zakup wyposażenia w celu utworzenia pracowni multimedialnej w Publicznym
Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim”, „Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnohybrydowego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”, „Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu
wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”, „Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i
Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”, „Budowa krytej pływalni w Kowalewie
Pomorskim”.
- z czego wynika rozbieżność: kwota kredytu planowana na zaciągnięcie ujęta w WPF 8.750 TPLN,
w budżecie na 2013r. założono kwotę na finansowanie deficytu i UE - 8.488 TPLN a wnioskowany

kredyt 8.403 TPLN będzie uruchomiony w 2013r. w wys. transzy tj. 4.031 TPLN
Odpowiedź:
Gmina Kowalewo Pomorskie informuje, że kwota planowanego zaciągnięcia kredytu mieści się w
ustalonych przez Radę Miejską limitach zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek, do
których zaciągnięcia został upoważniony Burmistrz; w związku z tym brak jest jakichkolwiek
rozbieżności.

6. Pytanie oferenta:
Jaki jest stopień zaawansowania inwestycji mającej być przedmiotem finansowania -harmonogram
robót – poniesione nakłady do 31.12.2012r. , czy Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z
UE na te zadanie lub czy może ma już decyzję o dofinansowaniu
Odpowiedź:
Gmina Kowalewo Pomorskie informuje:
− okres realizacji inwestycji 2011-2014 – 12.425.376,00 zł
− nakłady poniesione do 31.12.2012r. - 422.795,41 zł
− nakłady w latach 2013 – 2014 – 12.002.581,00 zł.
− w załączeniu kserokopia potwierdzona za zgodność odpisu z oryginałem (skan pliku pdf) Budynek pływalni w Kowalewie Pomorskim – zbiorcze zestawienie kosztów.

Ponadto informujemy, że:
− Sprawozdanie Rb-28S za 2011 zostało zamieszczone na stronie bip w dniu 12-07-2013r.
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