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

ROKU DO DNIA 31 grudnia  2014 ROKU.                 

 

 

                 Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 2014 roku.  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. dochody zostały wykonane w kwocie 22.183.253,43 zł, tj. w 99,06% 

zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 21.596.084,55 zł, co stanowi 

97,35% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 587.168,88 zł, tj. 

2,65% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów ze 

sprzedaży złomu po zlikwidowanym  promie i ze sprzedaży drewna, z tytułu wpłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty  

z tytułu odpłatnego nabycia gruntu rolnego w Pyzdrach, zabudowanej działki w m. Dolne Grądy           

i dokonaniu przedpłaty na zakup zabudowanych działek w m. Białobrzeg i m. Wrąbczynek, 

otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi 

gminnej w m. Kruszyny, dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych wykonanych w ubiegłym roku w ramach Funduszu Sołeckiego oraz z dobrowolnymi 

wpłatami od mieszkańców na wykonanie sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ul. Bolesława 

Pobożnego a także z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na wymianę okien wraz               

z parapetami w świetlicach w Lisewie i Rudzie Komorskiej, budowę placów zabaw w Ratajach                          

i w Pietrzykowie i na budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska.  

Wydatki zostały wykonane w kwocie 22.112.278,92 zł, co stanowi 93,04% zakładanego planu. 

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 19.390.850,50 zł, tj. 87,69% wydatków wykonanych. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.721.428,42 zł, co stanowi 12,31%  wydatków 

wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: wykonania aktualizacji map i dokumentacji technicznej 

związanych z przebudową  i przebudowy drogi gminnej w m. Kryszyny, przebudowy ul. Winnica                      

w m. Pyzdry i chodnika w m. Lisewo, zakupu dwóch kabin sportowych przy boisku pełnowymiarowym 

przy ul. Nowoogrodowej w m. Pyzdry, zakupu serwera ze stelażem i trzech stacji roboczych – 

komputery, modernizacji serwerowni wraz z montażem klimatyzacji w serwerowni, zakupu pieców                     

c.o. w pomieszczeniach garażowych remiz strażackich w m. Pietrzyków i w m. Lisewo, montażu 

latarni ulicznej w m. Dłusk, wykonania i montażu wiaty przystankowej w m. Ksawerów i utwardzenia 

drogi wjazdowej do szkoły w m. Górne Grądy, zakupu materiałów branży hydraulicznej celem 

wykonania sieci wodociągowej przy ul. Wymysłowskiej w m. Pyzdry, budowy sieci wodociągowej przy 

ul. Bolesława Pobożnego w m. Pyzdry,  budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec        

i Miłosławska w m. Pyzdry, budowy stylowego oświetlenia w ul. Rynek w Pyzdrach, budowy placów 

zabaw w Pyzdrach, Pietrzykowie i Ratajach, wymiany okien wraz z parapetami w świetlicach wiejskich 



w Lisewie i Rudzie Komorskiej. Wydatki majątkowe związane były również z  przekazaniem dotacji dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach na 

realizację zadania związanego z  rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa, dla  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie na rozbudowę strażnicy poprzez dobudowę garażu na 

pojazd pożarniczy i przekazaniem środków finansowych na fundusz policji na zakup sprzętu 

transportowego - radiowozu oznakowanego oraz dla Miasta Gniezna na budowę systemu 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.     

 

Na dzień 31 grudnia  2014 r.  zostały zrealizowane  przychody w wysokości 2.502.577,63 zł, w tym: 

- 1.597.422,13 zł  wolne środki wypracowane na koniec 2013 roku, 

-   662.168,30 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań pożyczka na wyprzedzające         

finansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa, 

-   242.987,20 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań pożyczka na wyprzedzające 

finansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzyniec i Miłosławska w m. Pyzdry.     

Do dnia 31 grudnia 2014 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                            

w wysokości 834.479,68 zł, z tego: 

- 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), 

- 171.600,00 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, 

- 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, 



-   242.987,20 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzyniec i Miłosławska w m. 

Pyzdry.     

Na dzień 31 grudnia 2014 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości  70.974,51 

zł. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 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  lokale 

mieszkalne i budynki gospodarcze oraz za lokal użytkowy łącznie w wysokości 3.023,35 zł i odsetki        

w kwocie 339,53 zł. 

 

   Burmistrz Pyzdr 

Przemysław Dębski 


