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Zo}3oWlĄZA^ia
Zabowiązania gminy z tfirrłrr zaciągniętych kredytow t pażyczek wynoszą6918543,ż3 zł,

Szczegółowo zostały przedstawione w ponizszej tabeli
Do spłaty na

30.06.2015 t.

W ZOOq 'otu ,""ągJ"ęi" pozl,czl<ę w wysokości 344 000 z}

z łtoięyvódzkiego F,rrncluszu ochlony śrorlowiska i Gospodarki Woclnej łv

Vy'arszawie tla realizację inrvestycji pn, ,, BLldol,va przyclomowych

tlczyszcza\ti ścięltów na terenie Gmirry Mochowo",

op1.ooentowanię 3,5oń łv stosunku locznym. olrres spłaty pożllczki 7 lat

począwszy od 2010 rokLt.

ffipo4czkę w wysokości 180 000,00 zł

z \I{ojevłodzkiego F-unduszu ochrony śroclowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszar,vie narealizację inwestycji ,,Buclowa kanalizaĄi deszczowej wraz Z

przykanalikami w m, Bozewo, gm. Moclrowo,

oprocentolvanic 3,5% \v stosunku foczi,}y1l}. okres spłaty pożyczki 5 1at

poczLŁwszy o<i 20 i 1 loku

W-a"i" iO październtka 2013 roku podpisano umowę pclżyczki na

oczyszczalnidofinasor,vanie realizacji zadałia,,Buclowa przydomowych

ścielrów na terellie gnriny Mochowo - etap Vi"
Oprocentowanie pażaczki 2% * ło,u,Ą roczrrym, Okres spłaty: 10 lat

ZoBoWIĄZANII.Ą

W d"i.-g *r,.śn* ZOrO r poapisano umowę o zaciągnięciu kredyu w

wysokości 1 985 000,00 z} z Banku Gospodarstwa Krajowego z

przez,naczeniem na remont dróg grninnych: śniechy_Kapriśniki, Rokicie_

Florencja, Malanówka, Zttrawin, Dobrzenice Małe, Bozewo Nowe-

Łukoszyno Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duze.

Okres spłaty irreclyi,rr wynosi 7 lat 1locząws zy od2a11 roltr_r,

Ń a"i, r: gi,,a"i^ 1_olo ,+"apir"-ó umowę o zaciągnięciu kreciytu z Banktr

Gospocla,rstvla Krajolvego w lłysokości 220 000 zl z ptzeznaczęnlem na

spłatę rat wcześ rri ej zaciągniętych p o iry czek -

Okres spłaty kretiPu 5 lat pocza3,vszy od2011 roku,

700 590,00 zł

żl9L)9.96 zł

ż49 99a^a0 z1W dru D pńdziernlka 2012 roku podpisano umowę

o zaclągrńęciu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętycłr zobowiązań w

Ranku Spółdzielczyln rv Starej Białej Oddział Moclrowo

Ckres spłaty kredytu i,vynosi 5 lat począws,ry:!}}l:",!!
w clr;., lą par_rlrlel*ńzot: rot<Lr pocipisatro umowę o zaciągnir;ciu lrredytLl

dłrrgolermino\,vego z prze,znałzenieril na pokycie planowanego cieficlu

budzetu gminy araz spłatę rai wcześrriej zaciagniętych kLedytów i pcżyczek,

Okres spłaff kredytu wrynosi 10 lat począvazy,:9?914§k,

960 499,32,z|

ż 126 Ą99,24 ńW.1n,u 4 l§topadrzorą i"6 poclpisano ufilowę o zaciągnięciu kredytu

długoterminowego z pr7,eznaczenie na pokrycie planowanego deficytrt

bltclzetu gminy oraz spłatę rat r,-,,cześniej zaciąniętych kredytów i po,życz,ek.

Okres spłaty lrreclytu r,vynosi 10 lat połzlwu,y 9q?q§ ,"l,u

Po,ZyCZ,I{i
69 000,00 zł

18 000,00 zł

222 635,53 r,ł

lNFoRMAcJA o pRZEBlEGU WyKot,lANlA BunżrlłJ GMlNy Moci-,|ouJo

ZA plrRWSZE pórnoczr ROKU 20x5

Strona 37 l7B



ptitzawszł a{lzalĄ roku. Fozyczka częściowo unarzalna

',ił 2a|-Ą roku zaciągnięto pożyczkę w rvysokości 900 000,00 :l1 z
Wqjer,vilcizlriego Funduszu oolrrony środowiska i Llospoilarki s/orinej w

Wars::a."vje lra sfinani:lwanie planorva.nego deficyiu buclzetu Elnir;y 
,*

,l,vrłtal},<u z realizatją. inwestycji p.n. ,,Rozbudowa wraz z przelrudową (

rlr:d,crnizacjĄ aczyszczalni ścieków w nr. Cieślin, gmina Nlocirowo, której

l,vpłr.,,a nasląpi w dwócii transzach:

pierwsza trensr.aw roku 201Ą vł kwocie'767 00a,a0 zł,

rlrug,a transza łv roku 20 1 5 w kwocie 1 3 9 000,00 zł

Cpr]ocerrtowirnie 1,5 oń w stosunku rocznyin. okres spłaty pożyczki 10 lat

pcł,żąwszł] od 2015 roi<rt

lV -- ;nló iałrlał.lgr;ętł p;ry-*ę 
-r- 

ivysokośli 160 Lr00,00 zł

z Wojowóctzlriego Frłreluszu oclrrony śror]owiska i Gospoclarl<i V/odnej w

Wai,szawic na realizac.ję inlvestycji ,,Fiuclowa ocryszr;zalni ściel<ów r,v

l,igowii: \.nłr&z z siccią kanalizacji sanit;rrnqj w l.igolł,ie i Rokiciir, gm,

l./och.lwo" V/ 20]tr rc;lru anęjisen zwiększono kwotę pr:i:yczki o 3jl0 000 zł
, j" co l, ,vul), j 10 0D0 z1.

cproleirtowante 3,50ń W stostliilill rocrlnylll. Okres spłaty poż,yt:z1,<i 6 lat

paczą\ys-zy ad 2a| 1 roku

!\/ 20] 0 roku zaciąnięto pażycił*ę w wysokości 380 000 zł

z \Ngięwcdzkiego Funduszu Ochrot-ly Śroclowislra i Gospodarki Woclnej w

lVarsza-wie na reaiizację irrwestycji pn, ,,Budowa przydo;"lowyclr

caz,yszł:zalni ściekórll na terej}ie Gniny Moclrotvo - etap IV ".

oproeentowznle 3,5oń w Stosl_llil{i] roc,7,j,tj./i]1. Olrres spłaly pożl,cz,ki 7 |at

W riiriu 1ż,urześnia?,,ClĄ roktl poclpisairo umowę pozycziri na wyprzedzające

fi nan s o,ła.nie ko sztólv kivalifi korva ny łh za"dani.a,,P orządkowanie go spociari'-i

wodno-ściekowej na terenie grnirry Moclrowo (przebudowa sieci

wodocitlgołvej w nr. Mochowo i |doc]rowo Paroetre oraz budoi,va sięci
1;_ł_na}lz,ał4i sanitamej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligórł,ko, Rokicie)",

Cprocen iowirnie w !y)/sok ości 0,25Yo rentowności S2{ygodniovłyclr honów

si<xbov,rycłr. Spłata zaolanowal]a na 2015 rok - po otrzymaniu" pomocy

zgodnie r_, zawatlią l}lnową łv ramaclr działania ,,Odnowa- i rozwój wsi"

Qt"gq |łg!!," 1,Ł !!!2aŁ-
W 2an roku zaciągnięto po,życzkę w wysokości 89 000 ń
z Wojewódzkiego Funrluszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodrrej w

V/a-rszawie na realiza-cję inweslycji pn, ,,Budowa przy<lomowych

aczyszcztilni ścielrów i,ta tęrełtie Gminy Mocltorvo - etap V ".
Oprocentclwanie 3,5Vo slosunku focznyln. Okes spłaty pożyozlci

5 lat począwszry od 2013 roku

W dniu 19 grrrclnia 2,013 roku poclpisaLlo umowę pażyczki na clofinasowante

reallz.acjl zaclania,,Przebudotva Stacji Uzdatnianiir wody w m. Moclrowo, gL^].

V{ochowo" vr wysolioś,;i 2U 0aa,a0 zł.

,]/, ;_,,rv pł:y:zl<i oi.,-) nli!l]o W 1ral'§zL.:it:

i. 38 000,00 zł w i,oku 2013

2. 15-? 000,00 złvr rokl2014

&

8

900 000,00 zl

144 900,00 zł

135 000"00 zł

54Ą 92.9,18 ,z,ł

44 5a0,00 zi

180 000,00

oprocentow anie pa,Ąr,zki 2% w Stosunki} rocznym. okres spłaty: l0 lzrt

lN!ORMAC],Ą o PRZEBlEGU WryKoNANIA BUDZETU GMlNY MoCi,,towo

ZA PlERWsZE pÓłrłoczr ftoKU 20r.5
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począwszy od 2014 rokrr.

I{AZEM: 6 918 543,23 zł

W I półroczu dokonano spłaty rń zaciągniętych kledy-tów i pozyczek w wysokości
750 288,68 zł, zgodnie z zaplatovlanym harmonogramęm spłat rat poszczególnych
zabowiązań. wtym:

kedl.tów w kwocie: 4l2 116,68 zŁ

po,życzek w kwocie: 338 172,a0 zł

]\IALEZNoŚC1
ŁP Tytlll nalcżności: Należności

pozostałe

tno zapłaty

w tym:
za{egłości

l l)ziażawy gruntórv roinych i obłvodółv

łovi,ieckich 175,00 0,00

2. Opłata stała za tlżytkowanie wodomierzy 2 a26,a5 2 025,11

3- Sprzedaż rvody 41 405,55 38 715 
"a7

Ą, Oilsetki od nietermirrowych płatnośei

na,lezności ztsĄ.. apŁŃy stałej oraz sprzcclaży
wody 4161,78 4161,78

5 Opłata za uzytkowanie przystanków l5,40 0,00

6. Wynaj eil iokali mieszltałnyclr uzytkolvych 59 562,44 6 433.14

1 Wynajem 1okali nięszkahych i uz)ltkov/ych
odsetki 769,I\ ] 69,11

ó Za mędia (refakurowanie usług) 4 411,47 3 681,62
o uclziały - os. Fiz. Podatęk dochod. I{aita

pcdatkorva 2 338,05 ?, 091,45

l0. Osoby prawne - podatel< od nieruchomości 1 197 878,50 16 936,50
11 Osoby prawne po<iatek roiny i 1 854,50 1,50

12, Osoby prawire - podateJ< leśny 4 ]61,00 1,00

13. Osoby prawlre podatek od środlrów

transpotlowych 3lT,aa 0,00

1,4. Osoby lizyczne - opłata za gospodarowanie

odpaclarni kor nunalnyni 329 955,11 73 845.66

t5. Osoby prawne - cclsetki cd nieterninorvych
płatności ;oodatlru 1 330,38 0,00

16, Podatek od nieruchorrtości (osoby tizyczłe) ]85 I02.42 114I4,17
11. Fodatelr rolny (osoby ,fizyczne) 335 44 8,06 85 188,65

1E Podatek leśny (osoby fizyczne) 6182,13 q?q I?

I9 Osoby fizyczne podatek oci śroc1|<ólv

transportowych lB 492,00 7Ą,00

20. udziały w podatku dochodor.vynt od osób

prarvnych 1 q00,84 0,00

21 osoby prawne - opłata za gospodarowatrie

odpadami kornunalnymi i 0 830.00 l72,0a
22. odsetki ocl nietenninowych płalności opłaty z,tt

gospodaro,"vanie odpadami kom unalnymi 72a30 0-00
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