
             Zał�cznik Nr 2 
                     do Zarz�dzenia Nr XXXI/2012 Burmistrza Pyzdr  
                  z dnia 13 listopada 2012 r.  w sprawie  
                  przyj�cia i przedło�enia projektu bud�etu    

Uzasadnienie 

do  Zarz�dzenia  Nr XXXI/2012 
Burmistrza Pyzdr z dnia 13 listopada 2012 roku  

w sprawie przyj�cia i przedło�enia projektu bud�etu 
Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok

wraz z uzasadnieniem

             Bud�et Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi 19.853.174,55 zł, po stronie 

wydatków 19.141.682,07 zł. Poniewa� planowane dochody s� wy�sze od planowanych 

wydatków nadwy�ka bud�etowa wynosi 711.492,48 zł. Nadwy�k� bud�etow� planuje si�

przeznaczy� na spłat� kredytów i po�yczek zaci�gni�tych na rynku krajowym. 

I. DOCHODY

W zał�czniku Nr 1 do uchwały bud�etowej wyszczególnione zostały planowane dochody 

bud�etowe na 2013 rok sklasyfikowane w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

bud�etowej. Do projektu bud�etu przyj�to dochody z tytułu subwencji ogólnych, podatku 

dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych otrzymanych z bud�etu pa�stwa na 

realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie 

(zwi�zkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z bud�etu pa�stwa na realizacj�

własnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków gmin) oraz dotacji celowych w ramach programów 

finansowanych z udziałem �rodków europejskich oraz �rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, oraz płatno�ci w ramach bud�etu �rodków europejskich.           

Do projektu bud�etu przyj�to wielko�ci w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody 

Wielkopolskiego oraz umowy zawarte z Samorz�dem Województwa Wielkopolskiego. Umowy 

dotycz� dofinansowania zadania inwestycyjnego i bie��cego remontu realizowanych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do dochodów z tytułu sprzeda�y składników mienia 

komunalnego zaplanowano pozyska� wpływy z tytułu sprzeda�y zabudowanej działki                 

w Królewinach, zabudowanej działki w Pyzdrach przy ul. Rynek 7, lokalu mieszkalnego w bloku 



przy ul. Nowoogrodowej 3B w miejscowo�ci Pyzdry oraz dwóch działek rolnych w Rudzie 

Komorskiej.. Dochody z tytułu podatków od nieruchomo�ci i od �rodków transportu przyj�to do 

projektu bud�etu, stosuj�c �rednio 2 % zwy�k� stawek w stosunku do roku poprzedniego. 

Natomiast stawka podatku rolnego wzrosła o 1,82 %. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zaplanowano szacunkowo, przyjmuj�c �ci�galno�� na poziomie 80 %. 

Opłaty planuje si� pobiera� od miesi�ca lipca 2013 roku.  Pozostałe dochody własne 

zaplanowano w oparciu o wykonanie bud�etu za III kwartały 2012 roku. 

I.1. Dochody bie��ce

W dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano wpływy  z Kół Łowieckich z tytułu dzier�awy  za 

obwody łowieckie. 

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług tj. wpływy ze sprzeda�y wody. 

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu wpłat abonamentu targowego. 

W dz. 600 rozdz. 60016 § 0960 zaplanowano wpływy z tytułu darowizny od Polskiego 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z przeznaczeniem na bie��cy remont drogi w m. Modlica.

W dz.700 rozdz.70005 § 0470 zaplanowano wpływy z opłat za u�ytkowanie wieczyste,                

w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzier�awy gruntów 

gminnych. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat nale�no�ci zaplanowano dochody w § 

0920.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych 

upomnie�, § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i w  § 0970 

zaplanowano wpływy z ró�nych dochodów, stanowi�ce mi�dzy innymi zwrot za zu�ycie energii 

elektrycznej, za korzystanie z internetu itp. 

W dz. 756 rozdz.75601 § 0350 zostały zaplanowane wpływy z podatku od działalno�ci 

gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. 

W dz.756 rozdz.75615 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego, 

podatku le�nego, podatku od �rodków transportowych, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych 

oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 

Z kolei w rozdz. 75616 zaplanowano wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od 

nieruchomo�ci, rolnego, le�nego, od �rodków transportowych, podatku od spadków i darowizn,  



z opłaty targowej oraz podatku od czynno�ci cywilnoprawnej i odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu ww. wpływów. 

W rozdz.75618  w § 0410 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty skarbowej, w § 0480 dochody      

z tytułu wydawanych zezwole� na sprzeda� alkoholu, w § 0490 zaplanowano wpływy za zaj�cie 

pasa drogowego i opłaty z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W rozdz. 75621 § 0020 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. S� to 

wpływy przekazywane przez Urz�dy Skarbowe do bud�etu Gminy i Miasta Pyzdry. 

W dz. 801 rozdz. 80104  §  0830 zaplanowano wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci      

w przedszkolu. W rozdziałe 80104 § 2310 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych 

otrzymanych z innych Gmin z tytułu ucz�szczania dzieci z terenu tych Gmin, do niepublicznego 

przedszkola, utworzonego na terenie Gminy Pyzdry.   

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano równie� wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 

�wiadcze� z funduszu alimentacyjnego przekazywane do bud�etu Gminy przez inne jednostki 

samorz�du terytorialnego.  

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy za usługi opieku�cze. 

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy z tytułu odprowadzonych �cieków. 

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy za korzystanie z szalet miejskich.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano wpływy przekazywane z Urz�du 

Marszałkowskiego za korzystanie ze �rodowiska. 

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano wpływy zwi�zane z gromadzeniem �rodków            

z opłat produktowych. 

W dz. 921 rozdz. 92109 § 2008 zaplanowano dotacj� celow� w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na bie��cy remont �wietlicy wiejskiej w Ciemierowie. 

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu wst�pu na siłowni�.  

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy z ró�nych opłat. Wpływy te stanowi opłata 

za uczestnicztwo w Biegu Kazimierzowskim. 

Oprócz wy�ej omówionych dochodów w bud�ecie na 2013 rok zaplanowano :  

- W/g pisma Ministra Finansów w dz.758 rozdz.75801 § 2920 cz��� o�wiatow� subwencji 

ogólnej, w rozdz.75807 § 2920 cz��� wyrównawcz� subwencji ogólnej dla gmin, w rozdz. 75831 

§ 2920 cz��� równowa��c� subwencji ogólnej dla gmin, oraz w dz.756 rozdz.75621 § 0010 



udziały gmin w podatkach stanowi�cych dochód bud�etu pa�stwa - podatek dochodowy od osób 

fizycznych. 

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe otrzymane          

z bud�etu pa�stwa na realizacje zada� bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada� bie��cych gmin (zwi�zków gmin): w dz.750 rozdz. 75011 

§ 2010, dz.852 rozdz. 85212 § 2010, w rozdz. 85213 § 2010 i § 2030, w rozdz. 85214 § 2030,       

w rozdz. 85216 § 2030, w rozdz.85219 § 2030, w rozdz. 85228 § 2010. 

- W/g pisma z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w dz.751 rozdz.75101 § 2010 

dochody z tytułu dotacji celowej z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu 

administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami, 

przeznaczonej na prowadzenie  i aktualizacj� stałego rejestru wyborców. 

I.2. Dochody maj�tkowe 

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

u�ytkowania wieczystego przysługuj�cego osobom fizycznym w prawo własno�ci, w § 0770 

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno�ci oraz prawa u�ytkowania wieczystego 

nieruchomo�ci.   

W dz. 900 rozdz. 90095 § 6208 zaplanowano dotacj� celow� w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na budow� placu zabaw w Dłusku, Wr�bczynku, Wr�bczynkowskich 

Holendrach, Kruszynach. 

W projekcie bud�etu Gminy i Miasta Pyzdry nie zostały  zaplanowane dochody z tytułu odsetek 

od �rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, poniewa� zgodnie z umow�

zawart� z bankiem sprawuj�cym obsług� bankow� rachunku bud�etu a w zamian Gmina i 

Miasto Pyzdry nie jest obci��any kosztami obsługi naszych rachunków bankowych, np. nie 

płacimy za realizacj� przelewów, pobieranie �rodków finansowych czekiem. 

II. WYDATKI



Do projektu bud�etu na 2013 rok nie przyj�to wzrostu wynagrodze� pracowników 

samorz�dowych, nauczycieli i pracowników obsługi szkół. Natomiast zaplanowane zostały 

wynagrodzenia zwi�zane z zatrudnieniem przez nasz� jednostk�  osób na roboty publiczne           

i prace interwencyjne jak równie� na sta� i przygotowanie zawodowe. Dotacje podmiotowe dla 

Muzeum, Biblioteki i Centrum Kultury, Sportu i Promocji zostały zaplanowane na poziomie 

ni�szym w stosunku do roku 2012 z uwagi na wprowadzone oszcz�dno�ci. 

Pozostałe wydatki bie��ce zaplanowane zostały w oparciu o analiz� wykonania bud�etu za 9 

miesi�cy 2012 roku.  

W dz. 010 rozdz. 01008 § 2830 zaplanowano wydatki zwi�zane z przekazaniem z bud�etu gminy 

dotacji dla gminnych spółek wodnych na dofinansowanie zada� zwi�zanych z bie��c�

konserwacj� rowów melioracyjnych. W dz. 010 rozdz. 01008 § 4300 zaplanowano wydatki 

zwi�zane z odnowieniem rowów melioracyjnych. 

W dz. 010 rozdz. 01010 § 4210 zaplanowano wydatki zwi�zane z zakupem artykułów bran�y 

hydraulicznej celem dokonania wymiany w sieci wodoci�gowej na terenie gminy, w § 4270 i w 

§ 4300 zaplanowano wydatki zwi�zane z remontem i bie��cym utrzymaniem sieci 

wodoci�gowych i kanalizacyjnych na terenie gminy, a w § 4520 zaplanownao wydatki zwi�zane 

z uregulowaniem opłat za posadowienie sieci wodoci�gowych i kanalizacyjnych pod dnem 

cieków podstawowych na rzecz Wielkopolskiego Zarz�du Melioracji i Urz�dze� Wodnych w 

Poznaniu.  

W dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych        

w wysoko�ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 

W dz.010 rozdz.01095 § 4210 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów 

niezb�dnych do prawidłowego funkcjonowania promu we wsi Dłusk, w § 4430 zaplanowano 

wydatki zwi�zane z ubezpieczeniem promu w miejscowo�ci Dłusk. 

W dz. 500 rozdz. 50095 § 4210 zaplanowano wydatki na zakup farb do odnowienia stanowisk na 

miejskim targowisku i w § 4300 zaplanowano wydatki zwi�zane z wykonanie odnowienia ww. 

stanowisk. 

W dz.600 rozdz.60016 w § 4210 zaplanowano wydatki bie��ce zwi�zane z zakupem �u�lu, 

gruzu oraz włazów drogowych, w § 4270 zaplanowano wydatki zwi�zane z remontem dróg oraz 

w § 4300 wydatki zwi�zane z transportem i załadunkiem w/w materiałów na utrzymanie dróg 



gminnych, chodników i ulic. Natomiast w § 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne zwi�zane z 

przebudow� dróg gminnych oraz budow� i przebudow� chodników. 

W dz.700 rozdz.70005 zaplanowano wydatki zwi�zane z dokonaniem podziału działek,  ze 

sporz�dzeniem opisu i map, z wykonaniem operatów szacunkowych, sporz�dzaniem aktów 

notarialnych jak i równie� z bie��cym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, z opłat� za 

u�ytkowanie wieczyste gruntów rolnych, któr� Gmina przekazuje do Starostwa Powiatowego we 

Wrze�nii. Zaplanowano równie� wydatki na wykup gruntów w Pietrzykowie w drodze 

odszkodowa� dla dotychczasowego wła�ciciela działki z przeznaczeniem na drog� gminn�.

W dz. 710 rozdz. 71004 § 4300  i § 4390 zaplanowano wydatki zwi�zane  z wydaniem decyzji     

i opinii o warunkach zabudowy, ze zmian� studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz zmian� planu zagospodarowania przestrzennego.

W dz.750 rozdz.75011 zaplanowano wydatki  zwi�zane z działalno�ci� urz�dów wojewódzkich.  

W rozdz. 75022 zaplanowano wydatki na działalno�� Rady Miejskiej w Pyzdrach.

W rozdz.75023 zaplanowano wydatki zwi�zane z działalno�ci�  Urz�du Miejskiego w Pyzdrach 

oraz poborem podatków, opłat oraz innych nale�no�ci bud�etowych. 

W rozdz. 75075 zaplanowano wydatki zwi�zane z promocj� gminy. 

W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki zwi�zane z wypłatami diet sołtysom. 

W dz.751 rozdz.75101 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze�

pracownika aktualizuj�cego rejestr wyborców.

W dz.754 rozdz.75412 zaplanowano wydatki bie��ce zwi�zane z utrzymaniem w gotowo�ci 

bojowej OSP na terenie naszej gminy oraz z napraw� samochodów stra�ackich i remontem 

bie��cym remiz stra�ackich. Natomiast w § 2820 zaplanowano dotacj� celow� na finansowanie 

lub dofinanfowanie zada� zleconych do realizacji stowarzyszeniom.  

W rozdz. 75414  zaplanowano wydatki na realizacj� zada� z zakresu obrony cywilnej.   

W rozdz. 75421 zaplanowano wydatki zwi�zane z zarz�dzaniem kryzysowym.

W dz.757 rozdz.75702 zaplanowano wydatki zwi�zane ze spłat� odsetek od kredytów                   

i po�yczek.

W dz. 758 rozdz.75818  § 4810 zaplanowano rezerw� ogóln� na wydatki niezaplanowane          

w bud�ecie a wymagaj�ce bezzwłocznej  realizacji oraz rezerw� celow� na wydatki zwi�zane       

z zarz�dzaniem kryzysowym. W rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano  rezerw� na inwestycje           

i zakupy inwestycyjne. 



W dz. 801 rozdz. 80101 zaplanowano wydatki zwi�zane z bie��cym utrzymaniem i remontem 

szkół podstawowych oraz wydatki zwi�zane z przekazaniem dotacji dla Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Pietrzykowie. 

W rozdz. 80103 zaplanowano wydatki zwi�zane z utrzymaniem oddziałów klas „0” w zespole 

szkolno-przedszkolnym w Pyzdrach oraz w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy 

Pyzdry. 

W rozdz. 80104 zaplanowano wydatki zwi�zane z utrzymaniem przedszkola. Zaplanowano 

róznie� w § 2310 dotacj� dla Gminy Wrze�nia z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu 

Gminy Pyzdry w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Wrze�nia. Ponadto w rozdz. 

80104 § 2540 zaplanowano dotacj� dla Niepublicznego Przedszola w Pietrzykowie. 

W rozdz. 80110 zaplanowano wydatki zwi�zane z bie��cym utrzymaniem gimnazjum.  

W rozdz. 80113 zaplanowano wydatki zwi�zane s� z dowo�eniem uczniów do szkół, wypłat�

wynagrodze� dla osób sprawuj�cych opiek� nad uczniami na przystankach i w autobusie, 

napraw� autobusu szkolnego i jego ubezpieczeniem. 

W rozdz. 80146 zaplanowano wydatki zwi�zane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli. 

W  rozdz. 80148 zaplanowano wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. 

W rozdz. 80195 w § 4440 zaplanowano wydatki na �wiadczenia socjalne dla nauczycieli 

emerytów  i rencistów. 

W dz. 851 rozdz. 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii. 

W rozdz. 85154 zaplanowano wydatki na zwalczanie alkoholizmu oraz na działalno�� Komisji 

d/s Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. 

W dz. 852 rozdz. 85202 zaplanowano wydatki zwi�zane z pokryciem kosztów pobytu w domach 

pomocy społecznej mieszka�ców Gminy Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85204 zaplanowano wydatki zwi�zane z przekazanie �rodków finansowych do 

powiatu z tytułu wspierania rodzin zast�pczych i sprawowaniem pieczy zast�pczej. 

W rozdz. 85212 zaplanowano �wiadczenia rodzinne oraz wydatki na pokrycie kosztów 

zwi�zanych z wypłat� powy�szych �wiadcze�. 

W dz. 852 rozdz. 85213 zaplanowano wydatki  na składki  na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobieraj�ce niektóre �wiadczenia z pomocy społecznej. 

W rozdz. 85214  zaplanowano wydatki na wypłat� �wiadcze� społecznych. 



W rozdz. 85215 zaplanowano wydatki zwi�zane z wypłat� dodatków mieszkaniowych.  

W rozdz. 85216 zaplanowano wydatki zwi�zane z wypłat� zasiłków stałych. 

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zwi�zanych z utrzymaniem Miejsko 

- Gminnego  O�rodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach. 

W rozdz. 85228 zaplanowano wydatki na specjalistyczne usługi opieku�cze. 

W rozdz. 85295 zaplanowano wydatki na wypłat� �wiadcze� społecznych (do�ywianie dzieci        

i młodzie�y z rodzin najubo�szych). 

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki zwi�zane z realizacj� programu "B�d�my 

aktywni" i dotycz� one wypłaty zasiłków celowych do beneficjentów programu. 

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na działalno�� �wietlic szkolnych. 

W rozdz. 85412 zaplanowano wydatki na dotacje celowe z bud�etu Gminy Pyzdry udzielone       

w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zada� zleconych do realizacji 

organizacjom prowadz�cym działalno�� po�ytku publicznego. 

W rozdz. 85415 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłat� stypendiów dla uczniów      

i wydatki zwi�zane z dofinansowaniem wyprawki szkolnej. 

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki zwi�zane z utrzymaniem gospodarki �ciekowej      

i ochron� wód oraz na budow� sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej w m.Pyzdry przy ul. 

Bolesława Pobo�nego-sporz�dzenie dokumentacji. 

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki  dotycz�ce sfinansowania, zgodnie z zawartym 

porozumieniem mi�dzygminnym, zadania p.n. "System unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych dla gmin obj�tych porozumieniem wraz z budow� Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Lulkowie" i zakupu usług pozostałych zwi�zanych z monitoringiem wód 

podziemnych na nieeksploatowanym składowisku odpadów w miejscowo�ci Walga oraz             

z przekazananiem dotacji do Powiatu Wrzesi�skiego na realizacj� zadania zwi�zanego                 

z usuwaniem azbestu. Burmistrz Pyzdr informuje, �e przygotowany jest projekt uchwały Rady 

Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przyst�pienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy                  

z Powiatem Wrzesi�skim w celu realizacji zadania pn."Realizacja programu usuwania azbestu    

i wyrobów zawieraj�cych azbest na terenie Powiatu Wrzesi�skiego". Projekt ww. uchwały 

wskazuje m.in. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2013 roku do 



Powiatu Wrzesi�skiego na pokrycie kosztów zwi�zanych z usuwaniem azbestu. Projekt uchwały 

zostanie poddany pod obrady Rady Miejskiej w Pyzdrach na najbli�szej sesji.  

W rozdz. 90003 zaplanowano wydatki zwi�zane z utrzymaniem czysto�ci na terenie gminy. 

Wydatki te zaplanowano w znacznie wy�szej kwocie w stosunku do roku 2012 poniewa� od 1 

lipca 2013 roku Gmina Pyzdry ma obowi�zek odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

W rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni  w mie�cie  w Pyzdry oraz wydatki 

zwi�ane z napraw� kosiarek.  

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki zwi�zane z przekazaniem dotacji celowej dla Miasta 

Gniezna w zwi�zku z partycypacj� w kosztach utrzymania bezpa�skich psów z terenu Gminy 

Pyzdry w schronisku, przekazaniem wpłat na bie��ce utrzymanie schroniska w Kostrzynie oraz 

przekazaniem wpłat na budow� schroniska dla zwierz�t w Skałowie.  

W rozdz. 90015 zaplanowano wydatki zwi�zane z o�wietleniem dróg lokalnych i konserwacj�

punktów o�wietlenia oraz wydatki zwi�zane z zakupem energii elektrycznej na o�wietlenie ulic    

i dróg.   

W rozdz. 90095 zaplanowano wydatki zwi�zane  z zakupem odzie�y ochronnej i r�kawic a tak�e 

napojów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,              

z zakupem nagród i organizacj� imprez szkolnych o charakterze ekologicznym. Oprócz 

wydatków bie��cych zaplanowano równie� wydatki inwestycyjne na budow� placu zabaw          

w Dłusku, Wr�bczynku, Wr�bczynkowskich Holendrach, Kruszynach.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki zwi�zane z bie��cym utrzymaniem �wietlic 

wiejskich, remontem �wietlicy wiejskiej w m. Ciemierów oraz w § 2480 dotacj� podmiotow� dla 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, �e dotacja 

podmiotowa zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków zwi�zanych z działalno�ci�

kulturaln� Centrum. 

W rozdz. 92116 § 2480 zaplanowano dotacj� podmiotow� dla Miejsko - Gminnej Biblioteki         

w Pyzdrach. 

W rozdz. 92118  § 2480 zaplanowano wydatki zwi�zane z przekazaniem dotacji podmiotowej 

dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej. 

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki na organizacj� imprez kulturalnych. 



W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki zwi�zane z bie��cym utrzymaniem i remonetm 

m.in. stadionu zawarcia�skiego, boiska nadwarcia�skiego, siłowni oraz boiska Orlik.  

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki  na działalno�� sportow� realizowan� na terenie 

gminy Pyzdry. Ponadto w § 2820 zaplanowano wydatki na dotacje celowe z bud�etu Gminy 

Pyzdry, udzielonych  w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zada�

zleconych do realizacji organizacjom prowadz�cym działalno�� po�ytku publicznego. 

W bud�ecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok zaplanowano wydatki zwi�zane z udzieleniem 

dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizacj� zada�                 

z zakresu: 

- odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych, 

- ochrony przeciwpo�arowej, 

- krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzie�y, 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

W bud�ecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok zaplanowano róznie� wydatki zwi�zane               

z udzieleniem dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 

prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola                        

w Pietrzykowie. 

Burmistrz Pyzdr informuje, �e w ramach oszcz�dno�ci odst�piono od udzielania z bud�etu 

Gminy dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 

Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

               

Omówione powy�ej w poszczególnych działach wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy  

inwestycyjne dotycz�: 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Ksawerów, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Ruda 

Komorska, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej w m. Kolonia Janowska, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi w m.Pyzdry przy ulicy Flisa, 



- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 wykupu gruntów w m. Pietrzyków, 

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zakupu sprzetu komputerowego w tym: stacji roboczych 5 

szt., licencji dost�powych CAL, Router UTM, 

- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. 

Pyzdry przy ul. Bolesława Pobo�nego, 

    - w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059 budowy placu zabaw w Dłusku, Wr�bczynku,                    

Wr�bczynkowskich Holendrach, Kruszynach. 

 Burmistrz Pyzdr informuje, �e oprócz zada� inwestycyjnych w 2013 roku planuje si�

nast�puj�ce wydatki maj�tkowe: 

    - w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 

- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 budowa systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

dla gmin obj�tych porozumieniem wraz z budow� Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w Lulkowie, 

- w dz. 900 rozdz. 90013 § 6650  budowa schroniska dla zwierz�t w Skałowie w latach 2013-

2015.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD�ETU

 Burmistrz Pyzdr infromuje, �e w 2013 roku planuje si� uzyska� przychody                 

z zaci�gni�tych po�yczek na finansowanie zada� zrealizowanych z udziałem �rodków 

pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej.

Burmistrz Pyzdr informuje, �e w 2013 roku planuje si� spłaci� nast�puj�ce zobowi�zania 

zaci�gni�te w latach poprzednich: 

− 291.600,00 zł do PBS we Wrze�ni O/Pyzdry z tytułu zaci�gni�tego kredytu na budow�

dróg w miejscowo�ciach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry, 

− 106.200,00 zł do PBS we Wrze�ni O/Pyzdry z tytułu zaci�gni�tego kredytu na budow�

dróg w miejscowo�ciach Tarnowa i Rataje, 

− 80.316,00 zł do PBS we Wrze�ni O/Pyzdry z tytułu zaci�gni�tego kredytu na budow�

kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry, budow� boiska Orlik i budow� drogi gminnej w m. 

Wr�bczynkowskie Holendry,



− 59.280,00 zł do PBS we Wrze�ni O/Pyzdry z tytułu zaci�gni�tego kredytu na budow�

kanalizacji deszczowej, wykup gruntów, przebudow� boiska przy SSP w Górnych 

Gr�dach, i budow� boiska nadwarcia�skiego w Pyzdrach - rekultywacja istniej�cej 

murawy, 

-   62.907,60 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaci�gni�tego kredytu długoterminowego na 

budow� dróg gminnych oraz wymian� pokrycia dachu na stra�nicy OSP w Pyzdrach, 

− 62.888,88 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaci�gni�tego kredytu długoterminowego na 

budow� sieci wodoci�gowej z przył�czami dla sołectwa Kruszyny,

− 48.300,00 zł w WFO� i GW w Poznaniu z tytułu zaci�gni�tej po�yczki na budow�

kanalizacji sanitarnej z przył�czami, przepomowniami, zasilaniem energetycznym             

i ruroci�gami tłocznymi dla m. Pyzdry, Etap III,

- 159.235,00 zł do BGK w Poznaniu na wyprzedzaj�ce finansowanie kosztów 

kwalifikowanych zwi�zanych z budow� placu zabaw w Dłusku, Wr�bczynku, 

Wr�bczynkowskich Holendrach, Kruszynach oraz remontem �wietlicy wiejskiej                   

w m.Ciemierów gmina Pyzdry.

Burmistrz Pyzdr zostaje upowa�niony do zaci�gania zobowi�za� do kwoty 500.000,00 zł. 

Zobowi�zania te  dotycz� wydatków bie��cych, które s� niezb�dne i zapeniaj� kontynuacj�

działalno�ci jednostki. 

                INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI 
KONTYNUOWANYCH

 Burmistrz Pyzdr informuje, �e inwestycje kontynuowane obj�te s� Wieloletnim 

Programem Inwestycyjnym i zalicza si� do nich: 

- budow� budynku Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach planuje si� zrealizowa� w latach 

2015-2017. 



WYKAZ ZADA� DO REALIZACJI W 2013 ROKU PRZY UDZIALE �RODKÓW 

POCHODZ�CYCH

Z BUD�ETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp. Nazwa zadania Etap aplikowania o 
współfinansowanie 

1.  Budowa placu zabaw w Dłusku, wr�bczynku, 

Wr�bczynkowskich Holendrach, Kruszynach 

podpisana umowa o 

dofinansowanie z Samorz�dem 

Województwa Wielkopolskiego

2. Remont �wietlicy wiejskiej w m. Ciemierów gmina 

Pyzdry 

podpisana umowa o 

dofinansowanie z Samorz�dem 

Województwa Wielkopolskiego

�




