
 

ROK 2020 
 
 
Dług publiczny: 
Na dzień 01.01.2020r. wynosił 4.556.591,85 zł, a na dzień 31.12.2020r. wynosił  2.675.280,28 zł.  
Na dzień 01.01.2020r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3.476.532,62 zł, a na 
dzień 31.12.2020r. wynoszą 1.815.344,05  zł. Na kwotę tą składa się: 
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości  169.700,24 zł                           
na dofinansowanie przedsięwzięcia - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim                                
w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl; 
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.645.643,81 zł                   
na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową 
sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl. 
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 zł. Spłaty 
dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 31.12.2020r. zobowiązanie to wyniosło 859.936,23 zł.  
Centrum Usług Wspólnych zaciągnęło również zobowiązanie związane z zakupem na raty aparatów 
telefonicznych w kwocie 639,60 zł. Spłaty zakończą się w 2020r. . Na dzień 31.12.2020r. 
zobowiązanie to wyniosło 0,00 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. z 2019r., poz. 869 ze zm.): 136.879,88 zł. 
 
Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.): na dzień 31.12.2020r. Gmina Zaniemyśl nie 
posiadała zobowiązań wymagalnych.                          
 
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst: 

• Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał środki na zakup drzewek miododajnych 
19.799,64 zł; 

• dotacja od Powiatu Średzkiego na dofinansowanie organizacji publicznego transportu 
zbiorowego 106.900,00 zł; 

• - dotacja związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a 
uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl 187.056,50 zł: od Gminy Środa Wlkp. 
kwota 69.168,60 zł , Krzykosy kwota 30.371,12 zł, Kórnik kwota 82.721,34 zł, Miłosław kwota 
4.795,44 zł; 

• dofinansowanie z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Remont szatni 
damskiej i męskiej wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniem z prysznicami w Szkole 
Podstawowej im. R.W. Berwińskiego” w ramach Programu „Szatnia na medal” 80.500,00 zł; 

• Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy 
drogi Płaczki-Śnieciska 125.000,00 zł; 

• Sejmik Województwa Wielkopolskiego dofinansował zadanie pn. „Budowa pomostu 
cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych przy Jeziorze Raczyńskiego” 
50.000,00 zł; 

• Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. przyznało Gminie Zaniemyśl dotację na 
dofinansowanie zadania pn. „Zakup pojazdu pożarniczego przez OSP Kępa Wielka”                     
50.000,00 zł. 
 

Kwota dotacji udzielonych innym jst: 
- dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań kwota  373.484,83 zł Gmina 
Poznań, Zaniemyśl – Środa Wielkopolska kwota 340.044,44 zł Gmina Kórnik i Zaniemyśl-Śrem kwota 
60.830,91 zł Gmina Śrem; 



- wypłacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie 
Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie kwota 18.123,53 zł, w Środzie Wlkp. kwota 
88.070,29 zł i w Poznaniu kwota 31.357,48 zł, w Kórniku kwota 3.323,60 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” 1.339,60 zł; 
- dotacja dla Powiatu Średzkiego przeznaczona na modernizację infrastruktury torowej i kolejowej                
na terenie Gminy Zaniemyśl, przekazano dotację w kwocie 100.00,00 zł. 
 
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i 
poręczenia dotyczą: nie udzielono. 
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