Pyzdry, dn. 30.01.2014 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA OKRES OD POCZĄTKU
ROKU DO DNIA 31 grudnia 2013 ROKU.

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 5 sierpnia 2013 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Pyzdr informuje o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry na dzień 31 grudnia 2013 roku.
Na dzień 31 stycznia 2013 r. dochody zostały wykonane w kwocie 21.197.335,08 zł, tj. w 97,44%
zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 20.257.908,45 zł, co stanowi
95,57% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 939.426,63 zł, tj.
4,43% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów ze
sprzedaży złomu po zlikwidowanych krzesłach, wpłatą od mieszkańca jako dofinansowania budowy
sieci wodociągowej w m. Kruszyny, otrzymaniem dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na dofinansowanie zadań związanych z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo , budową boiska nadwarciańskiego
w Pyzdrach-rekultywacja istniejącej murawy i budową placów zabaw w Dłusku, Kruszynach,
Wrąbczynku i Wrąbczynkowskich Holendrach, otrzymaniem dotacji z Województwa Wielkopolskiego
na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Kolonia Janowska, z otrzymaniem dotacji
z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zrefundowanie wydatków poniesionych w ramach
Funduszu Sołeckiego oraz ze sprzedażą działki niezabudowanej w m. Ruda Komorska i działki
zabudowanej w m. Dolne Grądy oraz czterech lokali mieszkalnych w bloku 3A i 3B przy ul.
Nowoogrodowej i wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności. Wydatki zostały wykonane w kwocie 18.940.671,61 zł, co stanowi 92,98% zakładanego
planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 18.407.702,82 zł, tj. 97,19% wydatków
wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 532.968,79 zł, co stanowi 2,81%
wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: przebudowy drogi przy ulicy Flisa i ulicy
Sportowej w m. Pyzdry, przebudowy drogi gminnej w m. Kolonia Janowska, budowy sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry przy ulicy Bolesława Pobożnego, zakupu sprzętu
komputerowego w tym: stacji roboczych 5 szt., licencji dostępowych CAL, Router UTM, budowy
chodnika przy drodze gminnej w m. Ksawerów, przebudowy chodnika przy drodze gminnej
w m. Lisewo, budowy placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach,
Kruszynach, budowy latarni ulicznych przy ulicy Tuwima w Pyzdrach oraz przekazania dotacji dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach na
realizację zadania związanego z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa,
przekazania wpłaty dla miasta Gniezna na dofinansowanie budowy systemu unieszkodliwiania
odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i przekazania wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej w Poznianiu na zakup sprzętu Tester ODO .
Na dzień 31 grudnia 2013 r. zostały zrealizowane przychody w wysokości 820.232,59 zł, w tym:
- 23.871.95 zł pożyczka zaciągnięta w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie kosztów
kwalifikowalnych budowy placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach,
Kruszynach,
- 76.124,82 zł pożyczka zaciągnięta w BGK w Poznaniu na remont świetlicy wiejskiej
w m. Ciemierów,
- 720.235,82 zł wolne środki wypracowane na koniec 2012 roku.
Do dnia 31 grudnia 2013 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
w wysokości 1.484.260,49 zł, z tego:
- 311.823,24 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie
budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. PyzdryBorzykowo,
- 120.000,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie
budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach-rekultywacja istniejącej murawy,
- 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,
- 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,
- 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,
- 321.264,00 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,

- 23.871,95 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowalnych budowy placów zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich
Holendrach, Kruszynach,
- 76.124,82 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowalnych remontu świetlicy wiejskiej w m. Ciemierów.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2.256.663.47
zł.
Burmistrz Pyzdr informuje, że od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 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
mieszkalny i budynki gospodarcze oraz za zużycie energii elektrycznej w wysokości 2.133,89 zł
i odsetki w kwocie 197,39 zł.
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