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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.): 
 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 pozyskano środki z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w wysokości 100.119,00 zł, kwota z budżetu państwa 5.300,42 zł.   

 dofinansowanie w kwocie 15.548,57 zł dotyczące zadania pn. „Utworzenie małej 

infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla 

dzieci” w ramach PROW na lata 2007-2013. 

 dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji pt. „Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu” w kwocie 108.672,00 zł. 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu realizował w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 inwestycję pn. „Budowę kanalizacji                    

sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec – 

Łękno”. Na dofinansowanie tego projektu pozyskano środki w kwocie 979. 545,97 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: 
 Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na przebudowę drogi w Pigłowicach 

w wysokości 295.750,00 zł. 
 środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa 

Powiatowego w Środzie Wlkp. w wysokości 54.419,00 zł. 

 Gmina Środa Wlkp. przekazała środki w wysokości 16.846,64 zł związane z pokryciem 

kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Środa Wlkp., a uczęszczających do 

przedszkoli na terenie Gminy Zaniemyśl. 
 

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

a uczęszczającego do przedszkola w Śremie -  37.431,88 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

a uczęszczającego do przedszkola w Środzie Wlkp. -  87.645,93 zł; 

- środki dla Gminy Kórnik za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl,                         

a uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy w Kórnik -  11.743,11 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” – 1.618,29 zł; 

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

Gminy Zaniemyśl – 2.066,41 zł; 

- dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P, Kórnik - Zaniemyśl, 

opracowanie projektu budowlano – wykonawczego – 20.000,00 zł; 

- dotacja dla Powiatu Średzkiego na: Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej Nr 3736P,                     

w miejscowości Śnieciska – 40.000,00 zł. 

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których 

gwarancje i poręczenia dotyczą: nie udzielono. 
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