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        INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA TRZY KWARTAŁY 2011 R.                   

 

 

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

(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.  zm.) Burmistrz Pyzdr informuje o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta 

Pyzdry na dzień 30 września 2011 roku.  

Na dzień 30 września 2011 r. dochody zostały wykonane w kwocie 16.971.666,33 zł, tj. w 78,68% 

zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 14.557.100,33 zł, co stanowi 

85,77% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.414.566,00 zł, tj.  

14,23% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów ze 

sprzedaży działki zabudowanej w m. Pyzdry oraz działki niezabudowanej w m. Ciemierów-Kolonia 

oraz otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę  

sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej i wymianę dachu na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach.  

Dochody majątkowe stanowiły również wpływy pozyskane z tytułu dobrowolnych wpłat na budowę 

wodociągu i kanalizacji. Wydatki zostały wykonane w kwocie 15.552.502,76 zł, co stanowi 68,49% 

zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 13.579.617,68 zł, tj. 87,32% 

wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.972.885,08 zł, co stanowi 

12,68% wydatków wykonanych i  dotyczyły:  budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa 

Kruszyny, budowy boiska przy szkole podstawowej w Górnych Grądach, kanalizacji sanitarnej wraz                   

z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry 

(Etap III), kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry, przekazania dotacji do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 

na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Lulkowie, budowy boiska ORLIK        

i budowy boiska nadwarciańskiego-rekultywacja istniejącej murawy, budowy boiska przy szkole 

podstawowej w Górnych Grądach i wykonania częściowej elewacji szkoły podstawowej we 

Wrąbczynkowskich Holendrach.    

Na dzień 30 września  2011r. zrealizowane zostały przychody w wysokości 2.084.979,36  zł w tym: 

- 220.526,52 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na 

wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach i wodociągu w obrębie 

sołectwa Kruszyny, 

- 77.409,79 zł pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach (Etap III), 

- 965.386,24 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Oddział w Pyzdrach  na 

budowę drogi we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska ORLIK 2012, 



 - 143.800,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym  Oddział w Pyzdrch na 

budowę boiska nadwarciańskiego-rekultywacja istniejącej murawy, przebudowę boiska przy 

Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji 

Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji 

deszczowej i wykup gruntów, 

- 677.856,81 zł wolne środki wypracowane na dzień 31.12.2010r. 

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

w wysokości 2.239.253,61 zł, z tego: 

- 13.305,25 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do 

odwadniania osadu, 

- 36.225,00 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), 

- 218.700,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg                             

w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry, 

- 79.650,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg                              

w miejscowościach Tarnowa i Rataje, 

- 62.919,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi                              

w miejscowości Ciemierów-Kolonia 

- 47.166,66 zł do BGK w Poznaniu  z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami dla sołectwa Kruszyny, 

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

i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach, 

- 61.649,98 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na wymianę dachu na budynku 

szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach, 

- 1.672.457,02 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

budowy sieci wodociągowej w sołectwie Kruszyny i budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry – Etap 

III.          

Na koniec III kwartału 2011 r. nadwyżka budżetowa ukształtowała się na poziomie 1.419.163,57 zł.  

Burmistrz Pyzdr informuje, że w III kwartałach br. nie były dokonywane umorzenia niepodatkowych 

należności budżetowych, o których jest mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy.     


