
     INFORMACJA 
 
 
  Zgodnie z art.37 ust1 pkt 2  Ustawy o Finansach Publicznych, Burmistrz Pyzdr 
podaje do publicznej wiadomości następujace dane: 
 

1. Dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2010. 
  
 A. Dochody ogółem    -   18.989.656,35 
 B. Wydatki  ogólem    -                       21.678.996,56 
 
 A-B  Deficyt budżetowy   -                     -   2.689.340,21 
 
 
 A .DOCHODY 
 Na kwotę dochodów składały się dochody w następujących działach klasyfikacji 
 budżetowej: 
  
 
Oznaczenie 
działu 

Nazwa działu Rodzaj dochodów Kwota 
dochodów 

.010 Rolnictwo i łowiectwo Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot 
podatku akcyzowego, środki ze Starostwa na 
zwalczanie skutków powodzi, dobrowolne 
wpłaty mieszkanców będące ich udziałem w 
kosztach budowy wodociągu, wpływy z 
dzierżawy obwodów łowieckich 

436.861,63 

500 Handel Za rezerwację miejsc targowych 8.878,19 

600 Transport i ł ączność Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz inne 
dotacje przeznaczone na budowę dróg 
gminnych 

301.481,08 

630 Turystyka Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
budowy drogi do przystani 

60.000,00 

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

Wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy , najmu 
składników majatkowych, wieczystego 
użytkowania,  

354.940,58 

750 Administracja publiczna Dotacje na zadania z zakresu administracji 
rządowej, wyegzekwowane kary, wpływy z 
kosztów upomnienia 

85.890,40 

751 Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej i ochrony 
prawa oraz sądownictwo 

Dotacje Krajowego Biura Wyborczego  
 

44.238,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

Dotacje na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

95.596,00 

756 Dochody od osób 
prawnych, fizycznych 
oraz jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej 

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty 
skarbowej, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i 
podatku od spadków i darowizn 
Udziały gminy w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych oraz karty 
podatkowej 

 
3.157.921,08 



758 Różne rozliczenia Subwencje; oświatowa, wyrównawcza i 
równoważąca 

10.093.196,85 

801 Oświata i wychowanie Dochody z tytułu opłaty stałej w 
przedszkolach 

41066,5 

852 Pomoc społeczna Dotacje na różnego rodzaju zasiłki wypłacane 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, wpływy z usług opiekunczych,  
dochody w zwiazku z obowiazkiem 
alimentacyjnym 

3.938729,46 

853 Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

Środki otrzymane w związku z realizacja 
projektu -  Indywidualizacja programu 
nauczania 

14.672,45 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego – na 
wyprwaki szkolne i stypendia socjalne dla 
uczniów 

171.980,70 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

Dotacja z Ministerstwa Gospodarki na 
usuwanie azbestu, dobrowolne wpłaty 
mieszkanców na rzecz kanalizacji, środki z 
likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska, wpływy z opłaty produktowej i za 
korzystanie ze środowiska 

 
145.221,46 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

Dotacja ze Starostwa Powiatowego- na 
prowadzenie świetlicy wiejskiej 

9.000,00 

926 Kultura fizyczna i sport Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na 
remont salki gimnazstycznej oraz odsetki 

30.000,25 

  razem= 18.989.656,35 
 
 
 
 B .WYDATKI 
 
 Na kwotę wydatków składały się wydatki w następujących działach klasyfikacji 
 budżetowej: 
  
Oznaczenie 
działu 

Nazwa działu Rodzaj wydatków Kwota 
wydatków 

.010 Rolnictwo i łowiectwo Budowa wodociągu  Kruszyny, zwrot podatku 
akcyzowego, odpis 2% podatku rolnego, 
likwidacja skutków powodzi, pomoc 
powodzianom, wydatki na prom i melioracje 
 

1.574.514,74 

600 Transport i ł ączność Wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz 
przebudowa dróg gminnych w Rudzie 
Komorskiej, Górnych Grądach; drogi Zamość-
Dolne Grądy oraz ulic Zierzyniec i Niecałej w 
Pyzdrach 

1.664.686,39 

630 Turystyka Wydatki na remont drogi do przystani rzecznej 72.511,49 

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

Zakup działki pod drogę, wydatki związane z 
utrzymaniem budynków gminnych ( opał, 
wykładzina, brama, usługi kominiarskie), koszty 
sporzadzenia wycen, opinii map, opłaty sądowe 
i skarbowe 

126.596,08 



710 Działalność usługowa Wydatki na usługi związanie z opracowaniem 
planu zagospodarowania przestrzennego 

13.600,00 

750 Administracja publiczna Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu  
Miejskiego i jednostek budżetowych – zakup 
materiałów i wyposażenia , energia elektryczna 
i opał, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, 
informatyczne, medyczne ,transportowe, wywóz 
nieczystości, szkolenia, utrzymanie porządku), 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , 
opłaty, podatki, wydatki Rady Miejskiej, diety 
delegacje, zakładowy fundusz socjalny, 
promocja gminy 

2.564.687,32 

751 Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej i ochrony 
prawa oraz sądownictwo 

Wydatki związane z przeprowadzeniem 
wyborów 

 
 

44.238,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

Remont dachu na budynku OSP w Pyzdrach 
Wydatki rzeczowe na utrzymanie Ochotniczych 
Straży Pożarnych, usługi i opłaty 
(ubezpieczenie) związane z utrzymaniem  
Ochotniczych Straży Pożarnych 

415.818,08 

756 Dochody od osób 
prawnych, fizycznych 
oraz jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej 

Koszty wynagrodzeń- prowizja inkasentów za 
pobór podatków, zaliczki na rzecz komornika 

 
15.792,70 

757 Obsługa długu 
publicznego 

Wydatki na spłatę odsetek od zaciagnietych 
kredytów i pozyczek 

141.031,27 

801 Oświata i wychowanie Dochody z tytułu opłaty stałej w przedszkolach 6.751.391,85 

851 Ochrona  zdrowia  76.760,86 

852 Pomoc społeczna  
Wydatki na wszystkie świadczenia społeczne 
oraz wydatki zwiazane z działalnością Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(wydatki rzeczowe, usługi, opłaty, 
wynagrodzenia i pochodne od nich) 
 

 
4.840.045,97 

853 Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

Wydatki na realizację projektu-  
Indywidualizacja programu nauczania  
współfinansowanego ze środków europejskich 

17.207,25 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych i opieką w czasie dowożenia 
uczniów, wydatki na wyprawki szkolne i 
stypendia socjalne 
 
 

369.556,70 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

Wydatki na realizację inwestycji- Kanalizacja w 
Pyzdrach – etap III, wydatki na oświetlenie ulic 
i konserwację oświetlenia, wydatki na 
utrzymanie zieleni, dotacja dla ZGKMiUWK, 
wydatki na usuwanie skutków powodzi, dotacja 
na utrzymanie gminnego schroniska dla 
zwierząt 

 
2.091.178,41 



921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

Dotacje dla gminnych instytucji kultury- 
Muzeum, Biblioteki, Ośrodka Kultury 
Wydatki na utrzymanie, remonty i doposażenie 
świetlic wiejskich. Organizowanie imprez 
okolicznościowych, dożynki, kulig, spotkanie 
emerytów,  

693.541,45 

926 Kultura fizyczna i sport Zakup opału- hala, korty, koszty energi, wody i 
odprowadzenia ścieków, remont posadzki na 
salce sportowej, organizacja imprez sportowych, 
zakup nagród i wyposazenia sportowego, 
dotacje dla klubów sportowych, usługi 
transportowe, telefoniczne, koszenie trawy 

205.838,00 

  razem= 21.678.996,56 
 
 
 2. Na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu 
     europejskiego wykorzystano kwotę – 1.311.518,55 zł 
 
 3. Gmina Pyzdry nie posiadała na koniec roku wymagalnych zobowiazań, o których 
                mowa w art.72.ust.1 pkt.4 ustawy o finansach publicznych. 
 
 4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 

− Dotacja na dofinansowanie melioracji   - 10.000,00 zł 
− Dotacja na usuwanie skutków powodzi   - 14.999,05 zł 
− Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- przystań  -       60.000,00 zł 
− Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  - 95.596,00 zł 
− Dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej   -   8.981,72 zł 

                                                              189.576,77  zł  
−          

     Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 
− Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt  - 16.000,00 zł 

 
 5. W roku 2010 nie udzielono  poręczeń i gwarancji żadnym podmiotom gospodarczym. 
 
 6. Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, prawnych or      
     oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie  podatków lub 
     opłat udzielono ulg w postaci odroczeń  lub rozłożono spłatę na raty w kwocie    
      przekraczajacej 500 zł: 
 1 -   Zbigniew  Fiszer 
 2. -   Hanna   Jeske 
            3. -   Gabriel  Skrzypczak 
 4. -   Jacek  Wojciechowski 
 oraz umorzeń wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia: 
 1.  -   Edward  Paszak  -  1.326,00 zł   -  ważny interes podatnika. 
 
 7. W roku 2010 nie udzielono pomocy publicznej żadnym osobom fizycznym i prawnym 
      oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w zakresie    
       podatków  lokalnych. 
    W zakersie czynszu za grunt użytkowy udzielono pomocy publicznej – pani  Marzenie 
     Zehner (zdarzenie losowe- powódź)a także rolnikom w postaci zwrotu podatku    
     akcyzowego. 


