
                

Odpowiedź na zapytanie drugie:                                               Czarnocin, 17 10 2011r. 

 

Zamawiający: Gmina Czarnocin  28-506 Czarnocin 100,  woj. świętokrzyskie 

SIWZ ( 2011) na realizację zadania:  „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego                    
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek” 
 

1. Jakie są planowane kwoty długu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek związanych ze środkami Unii 
Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.,                     
w okresach objętych prognozą oraz jaka była kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek związanych                        
ze środkami Unii Europejskiej na 31.12.2010 r. ? 

 
 kwota długu na 31 12 2010r - brak 
 kwota długu na 31 12 2011r -    379.403,oo zł   ( wyprzedzają finansowanie ), 
 kwota długu na 31 12 2011r -    702.000,oo zł   (  komercyjne kredyty ), 

 
 kwota długu na 31 12 2012r - 1.500.000,oo zł ( wyprzedzają finansowanie ), 
 kwota długu na 31 12 2013r - 1.500.000,oo zł ( wyprzedzają finansowanie ), 

 
 kwota długu na 31 12 2012r -   694.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2013r -   684.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2014r   - 659.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2015r -   605.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2016r -   562.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2017r -   516,000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2018r -   472.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2019r -   427.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2020r -  372.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2021r -  319.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2022r -  261.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2023r -  203.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2024r -  140.000,oo zł   (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2025r -    77.000,oo zł    (komercyjne kredyty ), 
 kwota długu na 31 12 2026r -    -.-   

 
2. Jakie są planowane kwoty spłaty kredytów i pożyczek związanych ze środkami Unii Europejskiej,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r., w okresach 
objętych prognozą? 

 
 2011r. Pożyczka - wyprzedzające finansowanie -    379.403,- 
 2012r. Pożyczka - wyprzedzające finansowanie - 1.500.000,- 
 2013r. Pożyczka - wyprzedzające finansowanie - 1.500.000,- 

 
 2011r. kredyt komercyjny -100.000,- 
 2012r kredyt komercyjny - 200.000,- 
 2013r kredyt komercyjny - 200.000,- 

 
3. kredytu Czy Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera inne tytuły dłużne, o których mowa w Rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. dotyczącym szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 
dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa  
oraz czy w związku z nowym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia 
 i obsługi długu w okresie funkcjonowania wnioskowanego? 



 Oprócz zaciagniecia kredytów nie przewiduje się innych tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego 
 długu publicznego, wymienionych w rozporządzeniu. 
 
4. Czy przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest z uwzględnieniem przepisów 

Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r.  w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji 
tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa? 

 
Spoprządzono zgodnie z przepisami. 

 
5. Czy w związku z powyższym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia  

i obsługi długu? 
 
 Nie przewiduje się takiego przekroczenia. 
 
 
 
       
 


