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        INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA OKRES OD POCZĄTKU 

ROKU DO DNIA 30 czerwca  2016 ROKU.                 

 

 

                 Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 05 sierpnia 2013 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Pyzdr informuje o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta 

Pyzdry na dzień 30 czerwca 2016 roku.  

Na dzień 30 czerwca 2016 r. dochody zostały wykonane w kwocie 13.924.239,41 zł, tj. w 54,42% 

zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 13.755.962,71 zł, co stanowi 

98,79% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie  168.276,70 zł, tj.  

1,21% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów z tytułu 

dobrowolnych wpłat na dofinansowanie budowy  sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku 

Białobrzeg-Zapowiednia, ze sprzedaży złomu po zlikwidowanym sprzęcie medycznym, będącym 

składnikiem mienia komunalnego, ze sprzedaży działki niezabudowanej w m. Zapowiednia oraz                     

z otrzymaniem dotacji celowej na zakup programu komputerowego dla obsługi świadczeń 

wychowawczych . Wydatki zostały wykonane w kwocie 12.694.529,36  zł, co stanowi 49,97% 

zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 12.235.707,43 zł, tj. 96,39% 

wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 458.821,93 zł, co stanowi  

3,61% wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: przebudowy dróg gminnych                      

w m. Pyzdry w ulicy Zwierzyniec i w Pietrzykowie Kolonii (wykonanie map i dodatkowego zakresu 

robót projektowych), przebudowy dróg gminnych w m. Wrąbczynek i w m. Walga, modernizacji drogi 

gminnej w m. Lisewo, montażu latarni ulicznych w m. Dłusk i budowy oświetlenia ulicznego                  

w m. Zamość oraz dobudowy słupa oświetleniowego w m. Pyzdry przy ul. Rynek,  zakupu wozu 

strażackiego dla OSP Pyzdry (sporządzenie studium wykonalności) i zakupu czterech stacji roboczych 

(komputery wraz z oprogramowaniem),  budowy chodników w m. Ruda Komorska w m. Pietrzyków 

Kolonia, budowy siłowni zewnętrznej w m. Pyzdry, montażu monitoringu  w m. Pyzdry przy przystani 

wodniackiej, placu zabaw KUBUŚ i  przy siłowni zewnętrznej, opracowania kosztorysu  w związku                 

z wymianą dachu na budynku szkoły w m. Górne Grądy i budowy placów zabaw w m. Walga                         

i m. Zamość-Kruszyny oraz przekazania  dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na 

dofinansowanie budowy chodnika na odcinku Pietrzyków-Rataje  i przekazania dotacji dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach na budowę 

kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków 

Kolonia z przyłączami i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni głównej 

przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach i na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Lisewo.  

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane  przychody w wysokości 1.993..413,35 zł z tytułu 

wolnych środków wypracowanych na dzień 31.12.2015 roku.     

Do dnia 30 czerwca 2016 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                            

w wysokości 204.864,24 zł, w tym: 



- 24.150,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi 

dla m. Pyzdr (Etap III), 

- 31.444,44 zł do BGK w Poznaniu  z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami dla sołectwa Kruszyny, 

- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych                               

i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach, 

- 29.640,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji 

deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły 

Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – 

rekultywacja istniejącej murawy, 

- 40.158,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 

2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach, 

- 48.018,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę ścieżki 

rowerowej - wkład własny, budowę odwodnienia przy ul. Wrzesińskiej, budowę boiska 

nadwarciańskiego – wkład własny, wykup gruntów, 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 

1.229.710,05 zł. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku nie  dokonano 

umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których jest mowa w art. 60 ustawy                            

o finansach publicznych.  
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