INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD „Słoneczna Polana” ZA 2015
(ZGODNIE Z ART.33 PKT.3 i 4 USTAWY 13.12.2013 R. O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH)
Przychody osiągnięte w 2015 r. z tytułu wpłat działkowców
Źródła pochodzenia:
1. Składka członkowska bieżąca
2. Składka członkowska bieżąca
3. Opłaty ogrodowe (zgodnie z podjętymi uchwałami zł/m2), (woda, energia elekt., śmieci, opłata wodna i
energ.)
4. Przychody finansowe, oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat
5. Pozostałe przychody ( podać z jakiego tytułu)
RAZEM

3 880,23 zł
1 386,87 zł
178 544,92 zł
1 285,78 zł
---------------------185 097,80 zł

Wydatki związane z utrzymaniem ROD w 2015 r.
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. Opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej terenu ogólnego
(część wspólna) i infrastruktury ogrodowej- np. Dom działkowca, pompa do wody)
3. Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno-prawne-Ubezpieczenie domu działkowca
4. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości ( w części wspólnej)-wybrane pozycje z usług obcych
5. Wydatki związane z zarządzaniem ( koszty działania aktywu-świadczenia i nagrody Uchwała 36/2015,
koszty posiedzeń, pozostałe koszty statutowe, wynagrodzenia z tyt. umów o pracę i cywilno-prawnych,
opłaty pocztowe i prowizje bankowe, ochrona i inne)
6. Koszty finansowe odsetki od nieterminowych zobowiązań
7. Pozostałe koszty ( należy podać tytuły)

delegacje, ognisko

RAZEM
OSIĄGNIĘTY W ROKU WYNIK FINANSOWY NADWYŻKA(+)/NIEDOBÓR(-)

29 880,84 zł
105 777,25 zł
285,00 zł
7 138,51 zł
35 330,70 zł
-------------------5 903,25 zł
184 315,55 zł
782,25 zł

ROZLICZENIE FUNDUSZU ROZWOJU ROD -2015 ROK
Stan funduszy na początek roku
Wpływy z tyt. podwyższonej opłaty ogrodowej
Wpływy z tyt. podwyższonej opłaty ogrodowej -dawna opłata inwestycyjna ( il. osób x opłata zł) 35os. x 65,00zł
Wpływy z tyt. wykorzystania majątku trwałego PZD -( Dom Działkowca, place zabaw, miejsca postojowe)
RAZEM WPŁYWY
Rozliczenie inwestycji (sieć elektryczna I sektor)
Inne wydatki zgodnie z S 4 poz. 3 Uchwały 11/111/2015 (BI 7/2015)
RAZEM WYDATKI
Stan funduszu na koniec roku

62 337,37 zł
------------------2 275,00 zł
-------------------64 612,37 zł
55 082,89 zł
2 920,00 zł
58 002,89 zł
6 609,48 zł

ROZLICZENIE FUNDUSZU OŚWIATOWEGO -2015 ROK
Stan funduszy na początek roku
Wpływy z tyt. podwyższonej opłaty ogrodowej -wpisowe (ił. os x 40,00) 35os x 40,00zł
RAZEM WPŁYWY
Wydatki (np. na konkursy wśród działkowców) „Działkowiec”
RAZEM WYDATKI
Stan funduszu na koniec roku

1 476,29 zł
1 400,00 zł
2 876,29 zł
451,20 zł
451,20 zł
2 425,09 zł

