Pyzdry, dn. 31.07.2017 rok
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA OKRES OD POCZĄTKU
ROKU DO DNIA 30 czerwca 2017 ROKU.

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 05 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 30 czerwca 2017 roku.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. dochody zostały wykonane w kwocie 15.871.258,52 zł, tj. w 56,50%
zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 15.459.348,52 zł, co stanowi
97,40% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 411.910,00 zł, tj.
2,60% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów z tytułu
sprzedaży działki zabudowanej przy ul. Dworcowej w m. Pyzdry, działki zabudowanej przy ul.
Wrzesinśkiej w m. Pyzdry oraz dwóch działek niezabudowanych przy ul. Szybskiej w m. Pyzdry.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 15.158.353,96 zł, co stanowi 51,12% zakładanego planu.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 13.744.816,28 zł, tj. 90,67% wydatków wykonanych.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.413.537,68 zł, co stanowi 9,33% wydatków
wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na przebudowę
drogi gminnej przy ul. Zwierzyniec i Miłosławska w m. Pyzdry, przebudowy drogi gminnej w m.
Walga, przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Miłosławskiej w m. Pyzdry, utwardzenia drogi
gminnej w m. Ruda Komorska, przebudowy skarpy nadwarciańskiej wraz z adaptacją pomieszczeń
garażowych, budowy latarni ulicznej przy ul. Tuwima w m. Pyzdry i dobudowy oświetlenia ulicznego
przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry, zakupu komputerów i oprogramowania, opracowania kosztorysu
inwestorskiego na utwardzenie boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy oraz
przekazaniem dotacji celowej na budowę zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry
i przebudowę-modernizację nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane przychody w wysokości 2.983.690,85 zł z tego:
- 2.166.840,30 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2016 roku,
486.093,70 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na
wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Walga,
-

330.756,85 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
w wysokości 920.049,24 zł , w tym:
- 24.150,00 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),

- 31.444,44 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz
z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,
- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych
i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 29.640,00 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,
- 40.158,00 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,
- 763.203,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę ścieżki
rowerowej - wkład własny, budowę odwodnienia przy ul. Wrzesińskiej, budowę boiska
nadwarciańskiego – wkład własny, wykup gruntów,
Na dzień 30 czerwca 2017 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości
712.904,56 zł.
Burmistrz Pyzdr informuje, że od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku nie dokonano
umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których jest mowa w art. 60 ustawy
o finansach publicznych.

