
 

                                                                                                    Wierzbica, 17 maja 2016 r. 

 

       W odpowiedzi na e-mail z dnia 6.05.2016r , Urząd Gminy w Wierzbicy poniżej 

informuje: 

Ad.1  i Ad.2 Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. 

Ad.3 Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco. 

Ad.4 Ostateczny termin wypłaty kredytu  określony jest w SIWZ. 

Ad.5 Kredyt konsolidacyjny przeznaczony będzie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów    

         inwestycyjnych zaciągniętych w latach ubiegłych. 

- Na rachunkach bankowych Gminy Wierzbica nie ciążą zajęcia egzekucyjne, nie posiadamy 

też zobowiązań wymagalnych wobec banków i innych wierzycieli. 

- W ostatnich latach w Gminie Wierzbica nie było prowadzone postępowanie naprawcze, nie 

były też  prowadzone postępowania egzekucyjne za pośrednictwem komornika. 

- Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i Urzędów Skarbowych. 

- W ciągu ostatnich dwóch lat Rada Gminy podejmowała uchwały o udzieleniu Wójtowi 

absolutorium, nie było też sytuacji zawieszenia organów samorządu i ustanowienia w nim 

zarządu komisarycznego. 

- Wartości planowanego długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 

zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026. 

- Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków UE na wydatki majątkowe 

planowane w roku bieżącym , dla których jeszcze nie uzyskano decyzji  wynosi 

1.00.000,00 zł. 

- W ciągu ostatnich dwóch lat nie było sytuacji, by Gmina Wierzbica musiała zwrócić środki 

uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. 

Gmina Wierzbica nie posiada podmiotów powiązanych kapitałowo. 

- Zarówno na koniec 2015 roku jak i na dzień 31.03.2016r  Gmina nie posiadała zobowiązań 

wymagalnych. Należności wymagalne obrazują sprawozdania budżetowe Rb-27S za 2015 rok              

i I kwartał 2016 roku. 

- Zasady płatności odsetek i rat kapitałowych oraz okres karencji opisane zostały w SIWZ. 

- Uchwała budżetowa Gminy Wierzbica na 2016 rok  jak również Uchwała w sprawie WPF 

znajduje się na BIP Gminy Wierzbica w zakładce Uchwały 2016. 

Zmiany do tych uchwał znajdują się także na BIP w zakładce Uchwały  2016 oraz 

Zarządzenia  2016. 

- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2015 rok znajduje się na BIP w zakładce  

- Budżet 

- Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową. 

- Sprawozdania finansowe za 2015 rok i I kwartał 2016 roku znajdują się na BIP Gminy 

Wierzbica w zakładce  

- Budżet  ( rok 2015 oraz rok 2016)  

- sprawozdania 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 

Wójt Gminy Wierzbica wybrany został w wyborach, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 

roku (Zaświadczenie Nr 16.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbicy) 

Skarbnik Gminy Wierzbica powołana została  Uchwałą Nr XVII/139/2004 Rady Gminy             

w Wierzbicy z dnia 24 września 2004 r. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Dulias 
                   


