
Tabela nr 5 
ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2010 r 

 

Tytuł 
 

Rok 
zaciąg
nięcia 

Kwota 
pierwotna 

zobowiązania 
Spłata w  
2010 r. 

Pozostało do 
spłaty na 

dzień    
31.12.2010 

Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW 
2004-2007 zaciągnięta na wodociąg Wola 
Pękoszewska II etap (pozostała kwota do 
spłaty będzie umorzona po przedłożeniu efektu 
ekologicznego w 2011 budowy SUW w 
Paplinie) 

 
 

2004 170.000,00  
59.500,00 

umowa 
umorzeniowa 

Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW 
2005-2008 zaciągnięta na wodociąg Janów- 
Michałowice (pozostała kwota do spłaty będzie 
umorzona po przedłożeniu efektu 
ekologicznego w 2011 budowy SUW w 
Paplinie) 

 
 

2005 97.000,00  
31.040,00 

umowa 
umorzeniowa 

Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW 
2007-2010 zaciągnięta na budowę 
oczyszczalni ścieków (pozostała kwota do 
spłaty będzie umorzona po przedłożeniu efektu 
ekologicznego w 2011 budowy SUW w 
Paplinie) 

 
 

2007 31.127,00 0 
6.188,05 
umowa 

umorzeniowa 

Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW 
2007-2010 zaciągnięta na modernizację 
oświetlenia ulicznego (pozostała kwota do 
spłaty będzie umorzona po przedłożeniu efektu 
ekologicznego w 2011 budowy SUW w 
Paplinie) 

 
 

2007 73.383,00 3.669,15 
22.014,90 

umowa 
umorzeniowa 

Kredyt długoterminowy w BS Biała Rawska, 
długoterminowy, spłata w latach 2007 – 2010, 
oproc. WIBOR  3M + marża 0,02 tj. w dniu 
zawarcia umowy 4,41% rocznie, zaciągnięty na 
budowę dróg dojazdowych. 

 
 

2006  
140.000,00 

 
34.992,00 

 
0 

Pożyczka długoterminowa w BGK w Łodzi 
zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie 
budowy SUW i sieci wodociągowej w Paplinie 
(oprocentowanie w dniu zawarcia umowy 
1,01% rocznie) 

 
 

2010 911.698,00 0 911.698,00 

Pożyczka długoterminowa w BGK w Łodzi 
zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie 
przebudowy OSP w Jeruzalu(oprocentowanie 
w dniu zawarcia umowy 1,01% rocznie) 

 
 

2010 304.294,00 0 304.294,00 

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku 
Spółdzielczym w Mszczonowie (spłata w latach 
2011-2014, oprocentowanie w dniu zawarcia 
umowy 5,72% rocznie) 

 
 

2010 160.000,00 0 160.000,00 

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku 
Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze środków 
EFRWP na budowę drogi w Nowym Wylezinie 
(spłata w latach 2011-2014, oprocentowanie w 
dniu zawarcia umowy 5,10% rocznie) 

 
 

2010 200.000,00 0 200.000,00 

  Ogółem : 38.661,15 1.694.734,95 

 


