Objaśnienia
do Uchwały Nr XI/97/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 roku
Burmistrz Pyzdr informuje, że w chwili obecnej nie planuje się w latach 2016-2025
przedsięwzięć wieloletnich.
Dochody
Dochody w 2016 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wielkościach,
wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok. W 2016 roku do
dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać
wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w m. Zapowiednia i terenu rolniczego z
istniejącą możliwością zabudowy zagrodowej w m. Ciemierów Kolonia. W budżecie na 2016
rok nie ujęto w planie dochodów dotacji związanej ze zwrotem części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz z wypłatą stypendiów dla
uczniów. Dotacje zostaną zaplanowane po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego
informującego o wielkości przyznanych środków na 2016 rok.
W latach 2017 - 2025 planuje się wzrost dochodów bieżących o 0,5 % w stosunku do
wielkości dochodów bieżących planowanych w roku poprzednim.
W latach 2017 - 2025 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.
Wydatki
W 2016 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok. W budżecie na 2016 rok nie zaplanowano wydatków
związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
producentom rolnym oraz wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów
realizowanych w ramach dotacji. W budżecie zaplanowano wydatki związane z wypłatą
stypendiów dla uczniów w oparciu o środki własne Gminy. Natomiast wydatki związane z
wypłatą producentom rolny zwrotu części podatku akcyzowego oraz stypendiów
realizowanych w oparciu o dotację zostaną wprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry
po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji na
2016 rok.
W latach 2017 - 2025 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1,0 % w stosunku do
wielkości wydatków bieżących planowanych w roku poprzednim.
W 2016 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na rozbudowę stacji

wodociągowej w m. Lisewo oraz na zakup wozu strażackiego dla OSP w Pyzdrach. W 2016
roku planuje się realizować zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej,
administracji publicznej, oświaty i wychowania i kultury fizycznej.

Kwota długu
Burmistrz Pyzdr informuje, że w latach 2017 - 2025 nadwyżkę środków budżetowych,
wynikającą z nadwyżki dochodów nad wydatkami planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów
i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Planowana kwota długu na koniec 2015 roku
wynosić będzie 2.576.568,78 zł.

