
Sprawozdanie Wojta Gminy Zakrzewo o stanie Gminy na dzien 30 listopada 2014 

Zgodnie z zapisem § 15 ust.4 Statutu Gminy Zakrzewo przedkladam 
sprawozdanie o stanie gminy na dzien 30 listopada 2014 roku. 

Planowane dochody 13 043 115,26 zt - wykonanie 12 086 676,69 zl, co stanowi 
92,67 %. 
Planowane wydatki 13 453 515,26 zl wykonanie 10 708 672,19 zl, co stanov/i 
79,60%. 
Zgodnie z planem na dzien 30 listopada'2014 roku deficyt budzetu gminy wynosi 
410 400,00 zl i zostanie sfinansowany wolnymi srodkami w takiej samej wysokosci. 

Zadhizenie wynosi 520 102,00 zl. Skladaja^si? na nie preferencyjne pozyczki 
zaciajniete w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu na budow? kanalizacji sanitarnej G?sin - Goslawice, w Kolonii 
Bodzanowskiej i w Zakrzewie - ulice Polna i Lakowa. Zgodnie z harmonogramem 
splat rat zaciajnietych pozyczek do kohca roku 2014 nalezy jeszczc splacic kwote. 
46 356,00 zl. Srodki na ^ z e j wymieniona^splat? sa zabezpieczone. 

Stan mienia komunalnego wynosi 28 151 747,75 zl . 
Srodki platnicze na rachunku podstawowym Urzedu Gminy w Zakrzewie w 
Kujawskim Banku Spoldzielczym Aleksandrow Kujawski O/Zakrzewo wynosza^ 
833 477,31 zl. 
Stan lokat wynosi 720 606,73 zl. 
Stan rachunku funduszu socjalnego wynosi 4 500,24 zl. 

Stan srodkow na rachunkach Zespohx Obslugi Szkol prowadzonych przez Kujawski 
Bank Spoldzielczy w Aleksandrowie Kujawskim O/Zakrzewo wynosi 320 093,64 zl. 

Stan srodkow na rachunkach Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Zakrzewie 
prowadzonych przez Kujawski Bank Spoldzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 
O/Zakrzewo wynosi 24 409,32 zl. . . 

Stan wierzytelnosci Gminy Zakrzewo na dzien 30 listopada 2014 roku wynosi: 

- z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi za tok 201.3-4 699,80 zl 
- z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi z roku 2014 - 35 255,60 zl, 
- za odprowadzone scieki w iatach ubieglych - 2 196,66 zl , 
- za odprowadzone scieki w roku biezacyrn - 6 314,01 zl, 
- za dostarczom\ wode_ w latach ubieglych - kwota 3 711,15 zl , 
- za dostarczona^ wodq w roku biezacyrn - 31 366,02 zl, 
- z tytulu podatku od nieruchomosci w latach ubieglych - kwota 61 658,96 zl, 



- z tytulu podatku od nieruchomosci w roku biezacym - kwota 108 036,00 zl 
- z tytulu podatku rolnego z lat ubieglych - kwota 14 556,02 zl, 
- z tytulu podatku rolnego z roku biezacego - kwota 45 378,60 zl. 
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