
            Załącznik Nr 2 

     do Uchwały Nr XIX/162/2012 

     Rady Miejskiej w Pyzdrach  

     z dnia 17 grudnia 2012 roku             

 

 

Objaśnienia  przyjętych wartości 

 

 

I. Dochody 
 Dochody w 2013 roku przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy   

i Miasta Pyzdry na 2013 rok. Od 2014 roku nie planuje się osiągnąć dochodów majątkowych. 

Zwiększono natomiast w roku 2014 dochody bieżące o kwotę 800.000,00 zł w stosunku do 

dochodów bieżących przyjętych do projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok                

z uwagi na fakt, że od 2014 roku planuje się osiągać dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, 

wynikającej z wydobycia gazu ziemnego z odwiertu w miejscowości Lisewo  gmina Pyzdry.            

W latach 2015-2025 dochody bieżące przyjęto w nieznacznie wyższej wysokości (o 234,00 zł           

w stosunku do 2014 roku) wynikającej z zaokrąglenia wartości. 

 

II. Wydatki 

 Wydatki w 2013 roku przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu Gminy             

i Miasta Pyzdry na 2013 rok. 

II.1. Wydatki majątkowe 

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2017 przyjęto zadania ujęte                 

w wykazie przedsięwzięć. Oprócz tych zadań w latach 2014-2017 i latach 2018-2025 nadwyżkę 

środków budżetowych wynikającą z nadwyżki dochodów nad wydatkami i spłatą kredytów           

i pożyczek planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne. Zakłada się, że w pierwszej 

kolejności będą realizowane inwestycje, na które Gmina Pyzdry pozyska zewnętrzne środki 

finansowe. Burmistrz Pyzdr informuje, że uległy zmniejszeniu nakłady finansowe związane          

z realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla 

gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów                  

w Lulkowie". Zmian dokonano na podstawie rozliczenia otrzymanego z Miasta Gniezna.  

II.2. Wydatki bieżące 



 Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 roku planuje się wielkości wynikające             

z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok. W latach 2014-2017 zaplanowano 2 % 

wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2013. W latach 2018-2025 zaplanowano  2 % 

wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 roku. 

 Burmistrz Pyzdr informuje, że w pierwszej kolejności realizowane będą "wydatki 

sztywne" niezbędne dla realizacji ustawowych zadań Gminy oraz spłaty pożyczek i kredytów        

z lat ubiegłych natomiast realizacja planowanych inwestycji zależeć będzie od możliwości 

finansowych Gminy i Miasta Pyzdry.  

 

III. Prognoza kwoty długu  

 Burmistrz Pyzdr informuje, że planowana kwota długu na koniec 2013 roku wynosić 

będzie 3.818.737,74 zł ponieważ w 2012 roku nie było potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek 

w zaplanowanej wysokości.   

 

 


