
ROK 2010 

 

Dług publiczny: 
W trakcie 2010r. zaciągnięto nowe zobowiązania tzn. dwie n/w pożyczki z Banku Gospodarstwa 

Krajowego oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na 

dofinansowanie przedsięwzięcia - „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla 

miejscowości Zwola - Majdany -Łękno”.  

Na dzień 31.12.2010r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.562.576,61 zł. Na kwotę 

tą składa się: 

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 373.000,00 zł 

na dofinansowanie przedsięwzięcia - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Polwicy; 

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 511.292,11 zł 

na dofinansowanie przedsięwzięcia - „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla 

miejscowości Zwola - Majdany -Łękno”; 

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. 

„Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej” realizowanej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 155.786,50 zł; 

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany -Łękno” 

realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 

522.498,00 zł. 

 

Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia     

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.): 
 Gmina Zaniemyśl realizowała w partnerstwie z Powiatem Średzkim projekt „Przebudowa 

ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki”, był 

on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.                           

Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki w kwocie 138.123,06 zł;  

 Gmina Zaniemyśl realizuje projekt pt. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze 

E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków 

wypoczynkowych w Zaniemyślu” i jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013. Kwota dofinansowania otrzymana w 2010r. to kwota 425.000,00 zł; 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizował w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki zadanie „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej 

przyszłości”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskane zostały środki z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (przyznane przez instytucję pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy 

w Poznaniu) w wysokości 78.919,42 zł; 

 Gmina Zaniemyśl realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego pt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej                    

w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci  i Strażnica 

OSP”. Kwota dofinansowania otrzymana w 2010r. to kwota 48.755,96 zł; 

 

Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia                           

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.): 0,00 zł. 

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst: 
- środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego                    

w Środzie Wlkp. - kwota 45.932,00 zł; 

- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano dotację na dofinansowanie przebudowy dróg   

dojazdowych do gruntów rolnych istniejącej drogi do wsi Polesie w wysokości 26.400,00 zł. 

 

Kwota dotacji udzielonych innym jst: 
- środki dla Gminy Śrem za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl,                               

a uczęszczającego do przedszkola w Śremie -  4.428,00 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- środki dla Gminy Środa Wlkp. za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl,                         

a uczęszczającego do przedszkola w Środzie Wlkp. -  28.946,49 zł; 



- środki dla Gminy Jarocin przeznaczone na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu 

gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami 

przeładunkowymi” - 8.488,37 zł; 

- dotacja dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na  realizację programu usuwania azbestu z terenu 

Gminy Zaniemyśl - 5.771,93 zł. 

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których 

gwarancje i poręczenia dotyczą: nie udzielono. 
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