Zarządzenie Nr XXIV/16
Burmistrza Pyzdr
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXIV/16
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie przedstawienia informacji
o kształtowaniu się
Prognozy Finansowej,

Wieloletniej

w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2016
roku

1). Zestawienie tabelaryczne obejmujące realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Pyzdry na dzień 30.06.2016 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1

Dochody ogółem

22.540.739,00

14.126.207,41

1.1

Dochody bieżące

22.316.939,00

13.957.930,71

1.1.1

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych:

3.046.738,00

1.410.738,00

1.1.2

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych:

49.100,00

22.526,19

1.1.3

Subwencja ogólna

11.587.601,00

6.497.640,00

1.2.

Dochody majątkowe

223.800,00

168.276,70

1.2.1

ze sprzedaży majątku:

218.800,00

162.626,70

2.

Wydatki ogółem

22.361.244,67

12.694.529,36

2.1

Wydatki bieżące

20.505.476,40

12.235.707,43

2.1.1

Z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

2.1.2

Wydatki na obsługę długu

79.700,00

36.165,71

2.2

Wydatki majątkowe

1.855.768,27

458.821,93

3

Wynik budżetu

179.494,33

1.431.678,05

4

Przychody budżetu

230.234,15

1.993.413,35

4.1

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

0,00

0,00

4.1.1

Na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

4.2.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy

230.234,15

1.993.413,35

4.2.1

Na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

4.3

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

0,00

0,00

4.3.1

Na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

4.4

Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu

0,00

0,00

4.4.1

Na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

5.

Rozchody budżetu

409.728,48

204.864,24

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz
wykup papierów wartościowych

409.728,48

204.864,24

6

Kwota długu

2.166.840,30

2.371.704,54

2). Objaśnienia o realizacji kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Burmistrz Pyzdr informuje, że wykazany plan dochodów i wydatków w Wieloletniej
Prognozie Finansowej w I półroczu 2016 roku różni się od planu dochodów i wydatków w
budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok na dzień 30 czerwca 2016 r., ponieważ
ostatnią zmianę WPF dokonano w dniu 23 marca 2016 r. W związku z tym, że nie ulegał
zmianie wynik budżetu i związanych z nim kwot rozchodów i przychodów na dzień
30.06.2016 r. nie było konieczności dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W I półroczu br. niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z tym, że
większość zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu 2016 r.
Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2016 roku zrealizowane zostały przychody
w wysokości 1.993.413,35 zł. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z tym, że
ponad plan zostały wykonane przychody z tytułu wolnych środków.
3). Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia 30.06.2016 roku nie były realizowane
przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych.
3a). Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych.
Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia 30.06.2016 roku nie były realizowane
przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych.

3b). Burmistrz Pyzdr informuje, że w Gminie Pyzdry nie są realizowane przedsięwzięcia
w oparciu o umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

