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Dochody
Dochody w 2017 roku przyjęto do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wielkościach,
wynikających z projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok. W 2017 roku do
dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać
wpływy z tytułu sprzedaży bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług
Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry, zabudowanej
nieruchomości we Wrąbczynkowskich Holendrach, działek w m. Walga, w m. Białobrzeg, w
m. Ciemierów Kolonia i w m. Pyzdry przy ul. Szybskiej oraz działkę zabudowaną w m.
Królewiny. W budżecie na 2017 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
2017 rok.
W roku 2018 planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,00 % w stosunku do roku 2017.
W latach 2019 - 2025 nie planuje się wzrostu dochodów bieżących.
W roku 2018 planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 1.140.096,00 zł z tytułu
przyznanej pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej w m. Walga i na przebudowę
dróg gminnych w ulicy Zwierzyniec i Miłosławska w m. Pyzdry.
W roku 2019 planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 2.306.700,00 zł z tytułu
pomocy finansowej przyznanej na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i
przebudowę drogi gminnej Zamość - Dolne Grądy. Ponadto w 2019

roku planuje sie

pozyskać dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej na budowę targowiska w m.
Pyzdry.
W latach 2020 - 2025 nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych.
Wydatki
W 2017 roku wydatki przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok. W budżecie na 2017 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 ramcach dotacji. W budżecie zaplanowano wydatki związane z wypłatą
stypendiów dla uczniów w oparciu o środki własne Gminy. Natomiast wydatki związane z
wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego oraz stypedniów
realizowanych w oparciu o dotację zostaną wprowadzone do budżetu Gminby i Miasta
Pyzdry po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach
dotacji na 2017 rok.
W roku 2018 wydatki bieżące pozostały na poziomie roku 2017. Natomiast w roku 2019
zaplanowano 1,00 % wzrost wydatrków bieżących w stosunku do roku 2018. W latach 2020 2025 nie planuje się wzrostu wydatków bieżących.
W 2017 roku do planu wydatków majątkowych przyjęto dotację na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, dotację na budowę zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie
Gminy Pyzdry oraz dotację na modernizację siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w
Pyzdrach. W 2017 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne z zakresu nfrastruktury
drogowej, administracji publicznej, oświetlenia ulic, placów i dróg i kultury fizycznej.
W roku 2018 planuje się dokonać przebudowy drogi gminnej w Zapowiedni, przebudowy
drogi gminnej Zamość - Dolne Grądy oraz wybudować targowisko w m. Pyzdry.
W latach 2019-2025 realizowane będą wydatki inwestycyjne, na które Gmina i Miasto Pyzdry
pozyska dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł.
Kwota długu
Burmistrz Pyzdr informuje, że w latach 2017 - 2018 planuje się pozyskiwać przychody
na realizację zadań inwestycyjnych. W latach 2019-2025 nadwyżkę środków budżetowych,
wynikającą z nadwyżki dochodów nad wydatkami planuje sie przeznaczyć na spłatę kredytów
i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
Planowana kwota długu na koniec 2016 roku wynosić będzie 2.166.840,30 zł.

