
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr XXV/2011 

z dnia 18 sierpnia 2011 roku 

w sprawie przedstawienia informacji 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

Przedsięwzięć 

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć 

 Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2011 roku realizowane były następujące 

programy wieloletnie: 

1. „Czytam – uczę – rozwijam się” – celem tego zadania jest wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w 

szkołach podstawowych na terenie gminy”. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 

2011 zaplanowano na ten cel kwotę 147.925,05 zł i wydatkowano w I półroczu br.  

kwotę 69.214,28 zł, tj. 46,79% zakładanego planu. Przedsięwzięcie zaplanowane jest 

do realizacji w latach 2010-2012 i całość tego programu zaplanowano na kwotę 

179.382,30 zł a w roku 2010 i w I półroczu 2011 roku wydatkowano łącznie 

86.421,53 zł czyli zrealizowano go w 48,18%. Burmistrz Pyzdr informuje, że program 

ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i 85,00% 

środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast pozostałe 

15,00% z budżetu państwa.  

2. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz 

odc. Pyzdry – Borzykowo” – celem tego zadania jest poprawa infrastruktury 

turystycznej. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki na ten cel zgodnie z przyjętym 

planem nie będą realizowane w 2011 roku. Przedsięwzięcie zaplanowane jest do 

realizacji na lata 2010 -2012 i całość tego przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 

1.172.439,14 zł i w roku 2010 wykonano ją w kwocie 2.346,10, tj. w 0,02%. Wydatki 

te dotyczyły przeszacowania kosztorysu, dostosowania projektu na budowę ścieżki do 



wymogów unijnych i kserokopii map. Burmistrz Pyzdr informuje, że przedsięwzięcie 

to będzie realizowane w roku 2012.  

3. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem 

wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” – celem tego 

przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów komunalnych. Burmistrz Pyzdr 

informuje, że w roku 2011 zaplanowano na ten cel kwotę 3.520,00 zł i wydatkowano 

ją w I półroczu 2011 roku w 100,00% zakładanego planu. Przedsięwzięcie 

zaplanowane jest do realizacji w latach 2008-2015 i całość tego programu 

zaplanowano na kwotę 2.112.000,00 zł a w lata 2008 - 2010 i w I półroczu 2011 roku 

wydatkowano łącznie 20.571,63 zł czyli zrealizowano go w 0,97%. Pozostałe wydatki 

związane z ww. przedsięwzięciem zaplanowane są: w roku 2012 – w kwocie 

528.000,00 zł, w 2013 – w kwocie 704.000,00 zł, w 2014 – w kwocie 809.600,00 zł i 

w 2015 – w kwocie 49.828,37 zł. 

 

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2011 roku na realizację ww. 

przedsięwzięć nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.  

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński  

 

 

 

 

 


