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

ROKU DO DNIA 30 września  2019 ROKU.                 

 

 

                 Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Pyzdr informuje o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 

dzień 30 września 2019 roku.  

Na dzień 30 września 2019 r. dochody zostały wykonane w kwocie 25.392.953,05 zł, tj. w 79,02% 

zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 24.657.013,80 zł, co stanowi 

97,10% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie  735.939,25 zł, tj.  

2,90% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów z tytułu 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w m. Wrąbczynkowskie Holendry , nieruchomości 

zabudowanej i niezabudowanej w m. Królewiny,  działki zabudowanej transformatorem w m. Pyzdry,  

dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy miejsca  

rekreacji przy ul. Plac Sikorskiego w m. Pyzdry, dotacji z Województwa Wielkopolskiego na 

dofinansowanie  przebudowy ulicy Farnej, Łokietka i Pobożnego w m. Pyzdry i dofinansowania 

adaptacji pomieszczenia na łazienkę przy przystani wodniackiej w Pyzdrach, dotacji od Wojewody 

Wielkopolskiego  na refundację wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 

roku, odszkodowania z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za przejęte 

nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

Wydatki zostały wykonane w kwocie 24.275.101,64 zł, co stanowi 75,06% zakładanego planu. 

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 21.943.504,95 zł, tj. 90,40% wydatków wykonanych. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.331.596,69 zł, co stanowi  9,60% wydatków 

wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: zakupu Domu Podcieniowego oraz zakupu i renowacji 

Wiatraka Holendra, budowy chodnika w m. Ruda Komorska, przebudowy parkingu i drogi przy ul. 

Kościuszki w m. Pyzdry, zakupu stacji roboczych z oprogramowaniem, zakupu i montażu placu zabaw 

w m. Modlica, przebudowy świetlicy wiejskiej i chodnika wokół świetlicy w m. Lisewo, przebudowy 

drogi gminnej w m. Dłusk, w m. Tłoczyzna, w m. Ciemierów Kolonia, przebudowy chodnika w ulicy 

Farnej w m. Pyzdry, budowy boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy, przebudowy 

ulicy Tuwima w m. Pyzdry wraz z odwodnieniem, przebudowy ulic w m. Pyzdry: Farnej, Władysława 

Łokietka i Bolesława Pobożnego, adaptacji pomieszczenia na łazienkę przy przystani wodniackiej w m. 

Pyzdry, przebudowy stacji uzdatniania wody przy ulicy Wrocławskiej w m. Pyzdry, budowy kanalizacji 

deszczowej w ul. Farna, W. Łokietka i B. Pobożnego, budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 466na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i 

przydomowymi, budowy lampy oświetlenia ulicznego w m. Wrąbczynkowskie Holendry, przekazania 

dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy chodnika na odcinku 

Pietrzyków-Rataje przy drodze wojewódzkiej nr 466 i osobom fizycznym na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dla OSP Pietrzyków na dofinansowanie  zakupu pojazdu 

pożarniczego typu GBA.    



 Na dzień 30 września  2019 r. zostały zrealizowane  przychody w wysokości 1.316.313,62 zł  z tego:  

- 330.000,00 zł kredyt długoterminowy (inwestycyjny) zaciągnięty w Powiatowym Banku 

Spółdzielczym we Wrześni na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra 

– obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry jako uzupełnienie wkładu własnego, 

- 500.000,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na 

wyprzedzające finansowanie zakupu Domu Podcieniowego oraz zakupu i renowację Wiatraka 

Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry, 

-   486.313,62 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2018 roku, 

Do dnia 30 września 2019 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości   

226.921,36 zł, w tym: 

- 47.166,66 zł do BGK w Poznaniu  z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami dla sołectwa Kruszyny, 

- 47.180,70 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych                               

i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach, 

- 60.237,00 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, 

- 72.337,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska                   

w Pyzdrach. 

Na dzień 30 września 2019 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 

1.117.851,41 zł. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 września 2019 roku  umorzył niepodatkowe należności 

budżetowe, o których jest mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.931,54 zł – 

należność główna i 4.686,50 zł – odsetki.  Burmistrz dokonał umorzenia czynszu za wynajem 

mieszkania z powodu przedawnienia zapłaty zaległości oraz zgonu osoby wynajmującej mieszkanie 

komunalne.  

 


