
INFROMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD Załącznik do uchwały nr 153/2017 Prezydium KR PZD z dnia 5.04.2017r.

                                                                                im.Żwirki i Wigury 2 w Poznaniu za  2019 rok.

          Zgodnie z art..33 ust. 2 - 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Zarzad ROD przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD w 2019r.

          ROK 2019

WPŁYWY WYDATKI

Łącznie : 428 126,99 (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy Łącznie : (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysięce

 w tym: sto dwadzieścia sześć 99/100 ) w tym: dwieście trzydzieści dwa 35/100 )

4 176,00 zł - składki członkowskie za 2019 r. 114 133,80 zł - na inwestycje i remonty,bieżącą konserwację

60,00 zł - składki członkowskie zaległe  infrastruktury ogrodowej

254 456,72 zł - opłaty ogrodowe bieżące w podziale na: 6 671,50 zł - opłaty za energię elektryczną (dot.terenu ogólnego)

88051,43 zł - na inwestycje i remonty,bieżącą konserwację 0,00 zł - opłaty za wodę  (dot.terenu ogólnego)

 infrastruktury ogrodowej -          zł - opłaty za gaz  (dot.terenu ogólnego)

2176,16 zł - opłaty za energię elektryczną (dot.terenu ogólnego) 30 175,36 zł - wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie 

-           zł - opłaty za wodę  (dot.terenu ogólnego) ogólnym  ( w tym na wywóz śmieci)

-           zł - opłaty za gaz  (dot.terenu ogólnego) 666,00 zł - ubezpieczenia,podatki i opłaty  publicznoprawne

23741,61 zł -opłaty  na utrzymanie porządku i czystości -          zł - podatki i inne należności  publicznoprawne

na terenie ogólnym (w tym na wywóz śmieci) 130 692,93 zł - związane z zarządzaniem ROD ( w tym Dz.Dziecka,Działk…)

749,17 zł - na ubezpieczenia,podatki ,należności publicznoprawne 90 892,76 zł - inne

139738,35 zł - na zarządzanie ROD 12 720,00 zł-1-raz.opłata ogrodowa 80%  do PZD (wpisowe)

3 342,44 zł - opłaty ogrodowe zaległe 41633,53 zł-ochrona ogrodu

30 000,00 zł - dotacje na inwestycje i remonty ( z Urzędu M.Poznania) 16194,25 zł-koszty wywozu worków "BIO"

3 157,86 zł - odsetki (od działkowców 1461,27 + 1119,82  ods.FR +576,77 lokaty) 344,98 zł-wydatki funduszu oświatowego

132 933,97  zł - inne (konkursy wśród działkowców)

44508,55 zł- ochrona ogrodu 10000,00 zł- zasilenie F.Rozwoju z F.Oświatowego

9500,00 _wpłaty za wywóz worków "BIO" 10000,00 zł- zasilenie F.Rozwoju z F.Statutowego

1308,60 zł- za niezdane przepustki

15900,00 zł-1-raz.opłata ogrodowa 100% (wpiowe)

270,00 zł-podłączenie en.elektrycznej 

35600,00 zł-podwyższona opłata ogrodowa_udz.inwest.

5246,82 zł- za dz.650_wg operatu szacunkowego

600,00 zł-  za ponowne podłączenie energii elektrycznej

20000,00 zł- zasilenie F.Rozwoju z F.Statutowego i F.Oświatowego

Poznań, 15.06.2020r.          Skarbnik ROD     Księgowy ROD        Prezes ROD

Ewa Gontarz

373 232,35


