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

ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU.                 

 

 

                 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 31 grudnia 2011 roku.  

Na dzień 31 grudnia 2011 r. dochody zostały wykonane w kwocie 21.726.699,15 zł, tj. w 96,78% 

zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 18.807.338,15 zł, co stanowi 

86,56% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.919.361,00 zł, tj.  

13,44% 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 22.331.436,63 zł, co stanowi 94,67% 

zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 18.505.042,38 zł, tj. 82,87% 

wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.826.394,25 zł, co stanowi 

17,13% wydatków wykonanych i  dotyczyły: wykupu gruntu w m. Pietrzyków z przeznaczeniem pod 

budowę chodnika, 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), 

budowy kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry, budowy boiska ORLIK, budowy boiska 

nadwarciańskiego - rekultywacja istniejącej murawy, wykonania częściowej elewacji szkoły 

podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, uzupełnienia sieci wodociągowej w m.Wrąbczynek 

do budynku, będącego składnikiem mienia komunalnego, modernizacji  oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne  w m. Pyzdry przy ulicy Szybskiej, wymianą pieca w budynku, będącego składnikiem 

mienia komunalnego, w m. Pyzdry przy ulicy Kaliskiej 39, budowy drogi  gminnej                                       

w m. Wrąbczynkowskie Holendry, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i podziału robót 

budowlanych na etapy budynku przedszkola i budowy sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ulicy 

Wrzesińskiej i Flisa.  

Na dzień 31 grudnia  2011r. zrealizowane zostały przychody w wysokości 3.200.558,33 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), 

- 1.124.416,80 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Oddział w Pyzdrach na 

budowę drogi we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska ORLIK 2012, budowę kanalizacji 

deszczowej, 

- 415.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Oddział w Pyzdrach  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 – roboty dodatkowe i wykup gruntów, 

- 685.348,41 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na 

wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry w ulicach: Farnej, 

Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości,   

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

Do dnia 31 grudnia 2011 spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                            

w wysokości 2.423.750,73 zł, z tego: 

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

odwadniania osadu, 

- 48.300,00 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), 

- 291.600,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg                             

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

- 106.200,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg                               

w miejscowościach Tarnowa i Rataje, 

- 83.892,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi                              

w miejscowości Ciemierów-Kolonia 

-62.888,88 zł do BGK w Poznaniu  z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami dla sołectwa Kruszyny, 

- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych                               

i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach, 

- 82.199,98 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  2011 roku deficyt budżetowy wyniósł 604.737,48 zł. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku nie były dokonywane umorzenia niepodatkowych 

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

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński  


