
INFORMACJA 
o przebiegu wykonania budżetu za rok 2013 
 

 

  Zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Pyzdr podaje 

do publicznej wiadomości następujące dane: 

 

1.    Dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2013 

  

 A. Dochody ogółem    -            21.197.335,08 

 B. Wydatki  ogółem    -                     18.940.671,61 

 

 A-B  Nadwyżka budżetowa   -                        2.256.663,47 

 

 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 budżetu państwa przeznaczona na 

zwrot podatku akcyzowego z zakupionego 

paliwa przez rolników, dobrowolne wpłaty 

mieszkanców będące ich udziałem w kosztach 

budowy wodociągu, wpływy z dzierzawy 

terenów nieleśnych 

544.402,26 

400 Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w wodę 

Wpływy za sprzedaż wody 13.193,90 

500 Handel Za rezerwację miejsc targowych 3.235,77 

600 Transport i łączność Zwrot wydatków poniesionych na budowe 

sciezki rowerowej Pyzdry-Borzykowo 

(EFRROW-ARiMR) oraz odszkodowanie za 

zajęcie terenu pod odwiert gazu 

416.146,00 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu, dzierżawy , 

najmu składników majątkowych, wieczystego 

użytkowania, 

579.764,25 

750 Administracja publiczna Dotacje na zadania z zakresu administracji 

rządowej, wpływy z kosztów upomnienia, 

zwroty za usługi telekomunikacyjne i energię, 

wpływy za media i śmieci 

140.556,68 

751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej i ochrony 

prawa oraz sądownictwo 

Dotacje Krajowego Biura Wyborczego 

na prowadzenie list wyborczych 
 

 

1.250,00 

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 

 

4.469.275,96 

758 Różne rozliczenia Subwencje; oświatowa, wyrównawcza i 10.888.947,79 



równoważąca 

801 Oświata i wychowanie Dochody z tytułu opłaty stałej w 

przedszkolach, refundacja opłaty za 

uczęszczanie do przedszkola dzieci z innych 

gmin 

188.778,48 

852 Pomoc społeczna Dotacje na różnego rodzaju zasiłki wypłacane 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, wpływy z usług opiekunczych,  

dochody w związku z obowiązkiem 

alimentacyjnym 

3.384.772,73 

853 Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

Dotacje celowe - środki otrzymane w związku 

z realizacją projektu – Moja szanse i Bądźmy 

aktywni 

104.118,96 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

Dotacje z Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego – na stypendia i zasiłki 

socjalne dla uczniów 

208.438,96 

900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

Wpływy z opłaty za odprowadzenie ścieków , 

wpływy z szaletów,  wpływy z Funduszu 

Ochrony Środowiska 

 

50.620,91 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

Wpływ  środków z EFROW na remont 

świetlicy w Ciemierowie 
76.837,00 

926 Kultura fizyczna i sport Środki z funduszy europejskich- Stadion 

Nadwarciański  w Pyzdrach oraz wpływy za 

korzystanie z siłowni 

127.800,98 

  razem=  21.197.335,08 

 

 

 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 Wypłaty na zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w paliwie zakupionym na cele 

rolnicze, wydatki na melioracje, opłata za 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

 

461.984,33 

600 Transport i łączność Naprawa dróg na terenie gminy i ulic w 

Pyzdrach, odśnieżanie i posypywanie dróg 
793.204,06 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

Usługi geodezyjne, wydatki związane z 

utrzymaniem budynków gminnych ( opał,  

energia), oraz wydatki na budynku bedące pod 

zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej 

175.063,85 

710 Działalność usługowa Wydatki na usługi związani z opracowaniem 

planu zagospodarowania przestrzennego 
6.735,00 

750 Administracja publiczna Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu  

Miejskiego i jednostek budżetowych – zakup 

materiałów i wyposażenia , energia elektryczna 

i opał, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, 

informatyczne, transportowe, wywóz 

2.583.780,53 



nieczystości, szkolenia, utrzymanie porządku), 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , 

opłaty, podatki, wydatki Rady Miejskiej, diety, 

delegacje, zakładowy fundusz socjalny, 

promocja gminy 

751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej 

Wydatek związany z aktualizacją list wyborców 1.250,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona 

przeciwpożarowa 

Wydatki rzeczowe na utrzymanie Ochotniczych 

Straży Pożarnych, - opał, paliwo, węże , kurs 

udzielania pomocy, badania techniczne i 

ubezpieczenie pojazdów 

205.361,60 

757 Obsługa długu 

publicznego 

Wydatki na spłatę odsetek od zaciagniętych 

kredytów i pożyczek 
181.825,65 

801 Oświata i wychowanie Wydatki na utrzymanie placówek oświaty 7.751.049,79 

851 Ochrona  zdrowia Wydatki związane z przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi i narkomami finansowane z 

wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

107.734,53 

852 Pomoc społeczna Wydatki na wszystkie świadczenia społeczne 

oraz wydatki związane z działalnością Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

(wydatki rzeczowe, usługi, opłaty, 

wynagrodzenia i pochodne od nich) 

 

 

4.273.287,90 

853 Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

Wydatki na realizację projektów-   Moja szansza 

i Bądźmy aktywni-   współfinansowanych  ze 

środków europejskich 

187.531,07 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic 

szkolnych i opieką w czasie dowożenia 

uczniów, wydatki na wyprawki szkolne ,  

stypendia socjalne i zasiłki szkolne 

 

376.026,42 

900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

Wydatki na oświetlenie ulic i konserwację 

oświetlenia, wydatki na utrzymanie zieleni i 

czystości, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych 

 

917.803,1 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

Dotacje dla gminnych instytucji kultury- 

Muzeum, Biblioteki, Centrum Kultury Sportu i 

Promocji 

Wydatki na remonty , utrzymanie i doposażenie 

świetlic wiejskich 

787.311,35 

926 Kultura fizyczna i sport Dotacja dla klubu WARTA, nagrody, wydatki na 

zakup sprzętu sportowego, doposażenie silowni, 

koszty sędziowania zawodów sportowych, 

130722,43 

  razem= 18.940.671,61 

 

 2. Na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu 

     europejskiego wydatkowano  w roku 2013 kwotę -  362.488,42 zł 

 

 3. Gmina Pyzdry nie posiadała na koniec 2013 roku wymagalnych zobowiązań, o których 

                mowa w art.72.ust.1 pkt.4 ustawy o finansach publicznych. 

 



 

 4.  W ciągu roku 2013  Gmina Pyzdry otrzymała dotacje z budżetów  gmin Lądek i 

      Kołaczkowo na pokrycie kosztów pobyty dzieci w tych gmin w przedszkolu w       

      Pyzdrach w łącznej kwocie:  26.084,36 zł 

                 Gminie Września udzielono dotacji w kwocie 12.336,00 zł przeznaczonej na pokrycie 

                 kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolu niepublicznym na na terenie 

                 gminy Września. 

 

    5.  W roku 2013 r. nie udzielono  poręczeń i gwarancji żadnym  podmiotom 

gospodarczym. 

 

  6. Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, prawnych       

     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. Kurtkowiak Anna 

2. Jenke Hanna 

 

 oraz umorzeń wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia: 

1. Józef  Gronikowski       -   540,00 zł    -  ważny interes podatnika 

2. Mieczysław  Michalak  -   222,00 zł    -  ważny interes podatnika 

3. Zofia Gołąb                   -   154,00 zł    -  ważny interes podatnika 

4. Wiktoria Mikołajczyk   -   157,00 zł    -  ważny interes podatnika 

 

7. W roku 2013 roku udzielono pomocy publicznej  następującym podmiotom w zakresie 

pomocy de mini minis- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracownika 

młodocianego: 

   

1 Zakład Stolarsko-Tapicerski – Kazimierz Podlewski 

2 AUTO-COMPLEX  G.Skorupka 

3 P.P.H.U. Zakład Przetwórstwa Mięsnego  G.Paszak 

4 Sklep Spożywczy M.Tomaszewska 

5 Firma Handlowa NOWAK 

6 Pasmanteria Szpuleczka 

7 Posadzkarstwo J.Zieliński 

8 J.Różański, J.Różański Firma Handlowa DUET 

9 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" 

10 Iwona Filipek DOM-MARKET 

11 Zakład Produkcyjno-Handlowy Import Export – M.Kaźmierski 

12 Sklep Wielobranżowy – G.Tomczak-Olejniczak 

13 Cukiernia Kuczora 

14 Firma Cateringowa PAVILON J.Fludra 

15 P.U.P.H Remo-Bud  Dworek ZACISZE M..Urbaniak 

16 Mechanika Pojazdowa  J.Czerniak 



17 FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak-Misiak Sp.Cywilna 

18 Mechanika i Blacharstwo samochodowe – Z.Bachorski 

19 Instalatorstwo Elektryczne – Zbigniew Frontczak 

20 Zakład Stolarsko-Tapicerski  K.Podlewski 

21 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – Bogdan Kałowski 

22 Mechanika Pojazdowa – A.Biegański 

 

 

               W zakresie niepodatkowych dochodów gminy udzielono umorzeń należności 

1. Kazimiera Walasek – za czynsz mieszkalny w budynku gminnym         - 1.155,52 zł 

2. Firma ALKAMAR – należność za energię (z powodu upadlości firmy) -    978,37 zł 

 

     Udzielono także pomocy publicznej rolnikom w postaci zwrotu podatku akcyzowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


