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 Wszyscy uczestnicy  postępowania przetargowego  
 
Zawiadamiam ,iż w postępowaniu przetargowym pn: „Udzielenie i obsługa 
długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Czeremcha”. (Znak 
GGiOŚ.271.6. 2012.IL) do zamawiającego wpłynęło zapytanie ofertowe  
dotyczące  przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu 
kredytu długoterminowego w wysokości  900 000,00 PLN z przeznaczeniem  
na: pokrycie deficytu  budżetu 483 105,00 PLN i spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  - 416 895,00, które  przekazuję w 
załączeniu: 
 
1. Czy wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń  w 2012r. w relacji 
do 2011r. wykazują spadek o 8,64%. Prosimy  o przedstawienie  założeń, 
których skutkiem jest spadek wartości pozycji. Wydatki na wynagrodzenia  i 
pochodne wynagrodzeń w roku 2012  stosunku do poniesionych w roku 2011. 
 
2. Czy faktyczna kwota dochodów  majątkowych w 2014r.  W WPF z dnia 
30.05.2012r. (suma dochodów majątkowych jest wyższa  niż dochody ze zbycia 
majątku  i środki z UE łącznie). 
 
3. Jaka jest kwota planowanego dofinansowania unijnego w latach 2013-2014r.? 
Czy Gmina posiada podpisane umowy na przedmiotowe dofinansowanie. Jeśli 
tak to w jakiej wysokości? 
 
                                                                                                                                        

Urząd Gminy Czeremcha   w odpowiedzi na  pismo z dnia 14.08.2012 r. 
informuje iż: 

1.  Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z WPF z dnia 30 maja 
2012 r. założone są na 2012 rok w wysokości 4 423 639,00 zł . Przewidywane 
wykonanie za 2011 r.  4 375 056 zł i zakładają wzrost rok do roku  o 1,1 % . W  
pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane   w WPF  nie ujmowano   
umów zleceń , umów o dzieło , inkaso sołtysów, oraz DWR a tylko 
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.   



         2. Dochody majątkowe w 2014 r. są wyższe niż dochody ze zbycia 
majątku i środki Unii Europejskiej o kwotę planowanych do pozyskania dotacji 
z budżetu państwa , budżetu Województwa Podlaskiego oraz NFOŚ. 
         3. Gmina nie posiada podpisanych umów na unijne dofinansowanie 
inwestycji w latach 2013-2014. Złożony został wniosek o dofinansowanie 
zadania pn. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
gminy Czeremcha „  na  kwotę 3 056 290  zł, który znajduje się na liście 
operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach PROW na lata 
2007-2013  W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie projektu pn „ 
Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez budowę 
infrastruktury kanalizacyjnej  w ramach  programu Polska – Białoruś – Ukraina 
w kwocie  dofinansowania 7 445 820 zł oraz w przygotowaniu jest wniosek na 
realizacje zadania Wspólnie chronimy puszcze Białowieską w ramach programu 
współpracy transgranicznej PL-BY-UA na lata 2013-2014  kwota 
dofinansowania 810 000,00 zł. . 
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