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

ROKU DO DNIA 30 września  2022 ROKU.                 

 

 

                 Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Pyzdr informuje o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta 

Pyzdry na dzień 30 września 2022 roku.  

Na dzień 30 września 2022 r. dochody zostały wykonane w kwocie 32.710.146,72 zł, tj. w 76,08% 

zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 30.021.493,65 zł, co stanowi 

91,78% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.688.653,07 zł, tj.  

8,22% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, otrzymaniem dofinansowania w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej  na odcinku Rataje-

Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Pod 

biało-czerwoną”, dotacji na przebudowę drogi gminnej w m. Baraniec i dotacji na refundację 

wydatków w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego i ze sprzedażą dwóch działek. 

Na dzień 30 września 2022 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 29.329.253,99 zł, tj. w 60,84% 

zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 26.376.881,86  zł, tj. 89,93% 

wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.952.372,13 zł, co stanowi 

10,07% wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: zakupu i montażu stacji 

fotowoltaicznych w gminie Pyzdry,  budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dłusk, budowy stacji 

uzdatniania wody w m. Wrąbczynek, przebudowy drogi gminnej w m. Baraniec, przebudowy ul. 3 

Maja w m. Pyzdry, budowy ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Wiatraka Holendra, budowy 

chodnika w m. Górne Grądy, przebudowy drogi gminnej ul. Targowa w m. Pyzdry, budowy punktu 

obsługi turystycznej dla kamperów, zakupu programu „Mienie gminne” i oprogramowania do 

inwentaryzacji programów i stacji roboczych z oprogramowaniem, gazyfikacji gminy Pyzdry, budowy 

lamp oświetlenia ulicznego w m. Wrąbczynek, Dłusk i  w sołectwie Tarnowa i w sołectwie Trzcianki,            

w m. Ciemierów Kolonia, budowy lamp solarnych w sołectwie Lisewo i w sołectwie Pietrzyków, 

budowy placów zabaw w m. Ciemierów Kolonia i sołectwie Ksawerów, modernizacji placu zabaw                           

w m. Ruda Komorska, termomodernizacji budynku SP w Pyzdrach, budowy altany w m. Rataje, 

przebudowy centrum Pyzdr, budowy siłowni zewnętrznej w sołectwie Ksawerów, budowy boiska                   

i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i przekazaniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w m. Pyzdry na budowę studni głębinowej nr 2 na 

terenie Stacji Uzdatniania wody we Wrąbczynku i przekazaniem dotacji na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków.   

Na dzień 30 września  2022 r. zostały zrealizowane  przychody w wysokości 5.102.919,28 zł  z tego: 

- 4.300.609,60 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające                      

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi odrębnymi ustawami,  



-     802.309,68 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

Do dnia 30 września 2022 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 

oraz z tytułu przelewu na rachunki lokat w wysokości 1.325.012,09 zł , w tym: 

-  107.550,00 zł do WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami                                             

i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi,  

-   29.430,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na przebudowę drogi 

gminnej w m. Tłoczyzna – wkład własny, 

- 30.933,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup Domu 

Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra w m. Pyzdry – wkład własny, 

- 47.180,70 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych                               

i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach, 

- 72.333,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska                   

w m. Pyzdry – wkład własny, 

- 60.237,00 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, 

-  75.465,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji 

sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia, 

przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia, wyposażenie stacji uzdatniania wody                       

w m. Pietrzyków Kolonia i modernizację w budynku Domu Podcieniowego w m. Pyzdry – wkład 

własny, 

- 857. 681,98zł do BGK Oddział w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Rataje-

Pietrzyków,-Pietrzyków Kolonia, 

- 44.201,41 zł przelewy na rachunek lokat. 

Na dzień 30 września 2022 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości                     

3.380.892,73 zł. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia  30 września 2022 roku  dokonał umorzenia  niepodatkowych 

należności budżetowych, o których jest mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z tytułu 

najmu mieszkania wraz z budynkiem gospodarczym z powodu śmierci najemcy. Burmistrz umorzył 

należność w wysokości 413,86 zł w tym należność netto w kwocie 390,00 zł, podatek VAT w kwocie 

10,79 zł i odsetki w kwocie 13,07 zł. 


