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              Ostróda, 27  października 2011 

IGK.271.10 .2011 

 

Strona internetowa Zamawiającego 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Udzielenie i obsługa kredytu   długoterminowego  na finansowanie 

planowanego deficytu  w budżecie  Gminy Ostróda na 2011r. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010r. Nr 113, poz.759  ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.  

  

1. Jaki majątek Gminy został przewidziany do sprzedaży w latach 2011-2013 (prosimy o wskazanie 

najistotniejszych pozycji z podaniem nazwy, kwoty, roku itp.) 

Odpowiedź:  

Odpowiedź na to pytanie przekazana została w odpowiedziach z dnia 24 października 2011  pyt. Nr 10. 

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że na chwilę obecną  nie jest w stanie podać numerów działek do sprzedaży 

oraz ich ceny. Dokładny wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podaje się do publicznej 

wiadomości  (na tablicy ogłoszeń, lokalnej prasie oraz stronie internetowej Gminy ) w momencie podjęcia 

decyzji o sprzedaży i rozpoczęcia procedury sprzedaży. Wykaz taki zawiera: nr działek, nr ksiąg wieczystych, 

powierzchnię, opis nieruchomości, przeznaczenie w planie oraz sposób zagospodarowania. 

 

2. Z tytułu jakich umów (nazwa, rodzaj, przedmiot, kwota, okres itp.) powstały wykazane w części D 

sprawozdania Rb-Z  zobowiązania z tytułu umów zawartych powyżej 6 m-cy? 

Odpowiedź:  

Wykazane w części D sprawozdania Rb-Z  zobowiązania powstały z umów zawartych w okresie realizacji 

zadań własnych bieżących i inwestycyjnych . Zadania bieżące dotyczące m.in. obsługi prawnej, dowozu 

uczniów do szkół, monitoringu, audytu. Zadania inwestycyjne dotyczą realizacji prowadzonych zadań 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II 

oraz Zwierzewo etap I 

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej. 

 

3. W związku z brakiem inf. w Wieloletniej Prognozie Finansowej z 29.09.2011 proszę o podanie wartości 

dochodów i wydatków w latach 2015-2021 w układzie jak poniżej: 

 

 
Dochody w tym: 

- dochody bieżące  

- dochody majątkowe, w tym: 
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Ze sprzedaży majątku 

- dochody własne, w tym: 

Podatek od nieruchomości 

Wydatki, w tym: 

- wydatki bieżące 

-wydatki majątkowe (inwestycyjne) 

 

Odpowiedź:  

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021 nie prognozuje się wartości dochodów i wydatków 

majątkowych . Wielkość dochodów własnych oraz wielkość podatku od nieruchomości w latach 2015-2021  

można przyjąć w kwotach stałych  na podstawie planowanych wielkości w budżecie na rok 2011 tj.  

Dochody własne- 16.938.430zł w tym podatek od nieruchomości 5.463.400zł 


