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

ROKU DO DNIA 31 grudnia  2012 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 2012 roku.  

Na dzień 31 grudnia 2012 r. dochody zostały wykonane w kwocie 20.153.636,94 zł, tj. w 97,26% 

zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 18.917.781,34 zł, co stanowi 

93,87% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.235.855,60 zł, tj.  

6,13% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów ze 

sprzedaży  działek  w m. Pyzdry, m. Wrąbczynek i w m. Ciemierów Kolonia oraz przekształceniem 

prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dobrowolnych wpłat na dofinansowanie 

budowy w latach poprzednich sieci wodociągowej w m. Ciemierów Kolonia i m. Zapowiednia  oraz 

otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę boiska 

nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy i kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry, 

remont świetlicy we Wrąbczynku i plac zabaw w Ksawerowie i otrzymaniem  dotacji z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, stanowiącej dopłatę do kredytu zaciągniętego na budowę   drogi w 

Ksawerowie i otrzymaniem dotacji na dofinansowanie przebudowy drogi  gminnej w m. Wrąbczynek 

oraz za sprzedaż złomu po zlikwidowanej szafie metalowej. Wydatki zostały wykonane w kwocie 

19.486.906,84 zł, co stanowi 96,21% zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 

17.824.919,26 zł, tj. 91,47% wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 

1.661.987,58 zł, co stanowi 8,53% wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: budowy 

nowych punktów oświetleniowych  w miejscowościach: Ciemierów, Ciemierów Kolonia I Wrąbczynek, 

budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy, wykupu gruntów, 

budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo, budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odcinek Pyzdry-Borzykowo, rozebrania kostki brukowej                           

z chodnika przy ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach, podziału działek, wznowienia granic oraz sporządzenia 

map w związku z planowaną przebudową drogi przy ul. Flisa w m. Pyzdry, przebudowy drogi gminnej 

w m. Wrąbczynek , budowy  odwodnienia przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry i zakupu wyposażenia 

placu zabaw w Rudzie Komorskiej oraz budowy wodociągu we wsi Białobrzeg i wykonania projektu 

sieci kanalizacji deszczowej w związku z  planowaną budową kanalizacji przy  ulicy Zwierzyniec w m. 

Pyzdry. 

Na dzień 31 grudnia  2012 r.  zostały zrealizowane  przychody w wysokości  1.577.985,52 zł w tym: 

- 955.275,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział                            

w Pyzdrach na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odcinek 



Pyzdry-Borzykowo – wkład własny, budowę boiska nadwarciańskiego w m. Pyzdry – rekultywacja 

istniejącej murawy – wkład własny, sfinansowanie przekazania dotacji na  budowę systemu 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i na zakup samochodu strażackiego oraz wykup gruntu, 

- 311.823,24 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na 

wyprzedzające finansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-

Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo, 

- 120.000,00 zł  pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na 

wyprzedzające finansowanie budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej 

murawy,  

 - 190.887,28 zł wolne środki wypracowane na dzień 31.12.2011 rok.     

Do dnia 31 grudnia 2012 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                            

w wysokości 1.525.677,89 zł, z tego: 

- 685.348,41 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

budowy kanalizacji deszczowej dla  m. Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, krótkiej, Kościuszki                      

i Niepodległości,   

- 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, 

- 46.637,00 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, 

- 82.200,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na wymianę dachu na budynku 

szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach, 

- 59.280,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji 

deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły 

Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – 

rekultywacja istniejącej murawy, 



- 80.316,00 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. 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości            

666.730,10 zł. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku  były dokonywane 

umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których jest mowa w art. 60 ustawy                          

o finansach publicznych. Umorzone zostały należności budżetowe z tytułu  czynszu za lokal użytkowy 

i lokal mieszkalny w wysokości 2.823,15 zł i odsetki w kwocie 105,10 zł. 

 

 

        Burmistrz Pyzdr 
/-/Krzysztof Strużyński 


