
ROK 2015 

 

Dług publiczny: 

Na dzień 01.01.2015r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.949.516,61 zł. Na dzień 

31.12.2015r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.365.316,61 zł. Na kwotę tą składa się: 

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 339.292,11 zł                                

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

Zwola - Majdany - Łękno; 

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 380.000,00 zł                           

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

Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap – Doliwiec – Łękno; 

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 646.024,50 zł                           

na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory 

Małe (II etap) - Łękno – Polwica. 

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 584.200,00 zł, a obsługa długu publicznego 

to zapłacone odsetki w wysokości 55.080,97 zł, łącznie 639.280,97 zł. 

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na 

raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 1.839.936,23. Spłaty dokonywane będą do roku 

2024. 

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2015r., wynosi 3.205.252,84 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.):0,00 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 Dobroczynie 

195.000,00 zł; 

 środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego              

w Środzie Wlkp. 55.202,00 zł; 

 dotacja od Gminy Środa Wlkp. związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych 

gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl 72.340,06 zł ; 

 dotacja od Gminy Krzykosy związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych 

gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl 3.267,10 zł. 

 

Kwota dotacji udzielonych innym jst: 

- środki dla Gminy Śrem za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl, a uczęszczającego do 

przedszkola w Śremie -  22.365,65 zł;                                                                                                                                                                                                                          

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

do przedszkola w Środzie Wlkp. -  85.904,26 zł; 

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

przedszkola w Śremie -  27.680,80 zł;                                                                                                                                                                                                                          

- środki dla Gminy Poznań za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl, a uczęszczającego do 

przedszkola w Środzie Wlkp. -  8.644,11 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” 

– 80,36 zł; 

- dotacja dla Gminy Kórnik na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Zaniemyśl – Poznań – 

129.319,10 zł; 

- dotacja dla Powiatu Średzkiego na koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej – 1.150,00 zł. 

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia 

dotyczą: nie udzielono. 
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