Zgodnie z art.33 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 13.12 .2013 roku o
ogrodach działkowych umieszczamy poniżej Informacje
Finansową dotyczącą prowadzenia Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Zagórze” w Sosnowcu za 2021 rok.
PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE W 2021 ROKU Z TYTUŁU WPŁAT
DZIAŁKOWCÓW
ŹRÓDŁA POCHODZENIA
1.Składka członkowska bieżąca

4 842,00

2.Składka członkowska zaległa

414,00

3.Opłaty ogrodowe/zgodnie z podjętymi Uchwałami zł 0,50/m2
4.Przychody finansowe: odsetki bankowe oraz odsetki ustawowe od
nieterminowych wpłat
5.Pozostałe przychody /podać z jakiego tytułu/
RAZEM

142 253,71

4542,11

334,10
152 385,92

WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ROD W 2021 ROKU
CELE
1.Wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację
infrastruktury ogrodowej / wybrać pozycje z kosztów dotyczące
określonych wydatków/-wybrane pozycje z usług obcych, zużycia
materiałów i energii, wynagrodzeń wraz z narzutami
2.Oplata za dostawę energii elektrycznej, cieplnej gazu i wody w
części dotyczącej terenu ogólnego/ część wspólna/ i infrastruktury
ogrodowej np. dom działkowca, pompa do wody

87 005,38

3.Ubezpieczenia,podatki i inne opłaty publiczno - prawne.

10508,69

4.Wydatki na utrzymanie porządku i czystości / w części wspólnej/ –
wybrane pozycje z usług obcych
5.Wydatki związane z zarządzaniem / koszty działania aktywuświadczenia i nagrody Uchwała 5/XXV/2018, koszty posiedzeń,
pozostałe koszty statutowe, wynagrodzenia z tytułów umów o pracę i
cywilno - prawnych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe
6.Koszty finansowe - odsetki od nieterminowych zobowiązań
7.Pozostałe koszty /należy podać tytuły/
RAZEM

10254,99

9350,66

62903,69

822,65

180 846,06

OSIĄGNIĘTY W ROKU WYNIK FINANSOWY
NADWYŻKA[+] NIEDOBÓR[-]
Rozliczenie wywozu śmieci
Wpłaty na wywóz śmieci z ogrodów
Wydatki za wywóz śmieci – firmy zewnętrzne
Nadwyżka /niedobór
ROZLICZENIE FUNDUSZU ROZWOJU ROD ZA 2021 ROK

9469,24

173 257,00
150 681,64
22 573,36
110 654,27

Stan funduszu na początek roku
Wpływy z tytułu podwyższonej opłaty ogrodowej
Wpływy z tytułu podwyższonej opłaty ogrodowej- dawna opłata
inwestycyjna /ilość osób x opłata w zł/ – odsetki bankowe

22 700,00
15 714,84

Wpływy z tytułu wykorzystania majątku trwałego PZD / dom
działkowca, place zabaw, miejsca postojowe/ – zaliczka na prąd

18 000,00

RAZEM WPŁYWY
Rozliczenie inwestycji / ……………./
Inne wydatki zgodnie z § 4 poz.3 Uchwały 11/III/2015 / Biuletyn
7/2105/

56 414,84

42494,80

RAZEM WYDATKI
Stan funduszu na koniec roku
ROZLICZENIE FUNDUSZU OŚWIATOWEGO ROD ZA 2021 ROK

174967,40
5233,68

Stan funduszu na początek roku
Wpływy z tytułu podwyższonej opłaty ogrodowej- wpisowe/ ilość
RAZEM WPŁYWY

3000

Wydatki np. konkursy wśród działkowców

88,13

RAZEM WYDATKI

88,13

3000

8145,55

Stan funduszu na koniec roku

Podpis skarbnika
Beata Śnioch
…………………………
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……………………………..
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