Pyzdry, dn. 26.04.2021 rok
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 marca 2021 ROKU.

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Pyzdr informuje o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na
dzień 31 marca 2021 roku.
Na dzień 31 marca 2021 r. dochody zostały wykonane w kwocie 10.147.420,87 zł, tj. w 30,22%
zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 10.015.146,35 zł, co stanowi 98,70%
dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 132.274,52 zł, tj. 1,30%
dochodów wykonanych. Dochody majątkowe związane były z pozyskaniem wpływów z tytułu
sprzedaży działek niezabudowanych w obrębie Pyzdry, w obrębie Tarnowa i w obrębie Ciemierów,
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży złomu zlikwidowanej
wiaty przystankowej w m. Zapowiednia oraz odszkodowania w związku z przejęciem na rzecz Skarbu
Państwa gruntu na cel inwestycyjny.
Na dzień 31 marca 2021 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 8.305.558,60 zł, tj. w 23,14%
zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 8.299.364,20 zł, tj. 99,93% wydatków
wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.194,40 zł, co stanowi 0,07% wydatków
wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: przebudowy sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia,
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-PietrzykówPietrzyków Kolonia, przebudowy zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń Chatki ornitologa” w
m. Białobrzeg, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m. Pyzdry.
Na dzień 31 marca 2021 r. zostały zrealizowane przychody w wysokości 3.496.611,86 zł z tego:
- 1. 000.000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi odrębnymi ustawami,
- 2.496.611,86 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Do dnia 31 marca 2021 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz
z tytułu przelewu na rachunki lokat w wysokości 1.115.927,90 zł , w tym:
- 35.850,00 zł do WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami
i
przepompowniami sieciowymi i przydomowymi,
- 9.850,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na przebudowę drogi
gminnej w m. Tłoczyzna – wkład własny,
- 10.311,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup Domu
Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra w m. Pyzdry – wkład własny,

- 15.726,90 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych
i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 24.111,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska
w m. Pyzdry – wkład własny,
- 20.079,00 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,
- 1.000.000,00 zł z tytułu przelewu na rachunki lokat.
Na dzień 31 marca 2021 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości
1.841.862,27 zł.
Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31marca 2021 roku umorzył niepodatkowe należności
budżetowe, o których jest mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w wysokości 447,04 zł –
należność główna. Burmistrz dokonał umorzenia czynszu za wynajem lokalu użytkowego z powodu
pogorszenia się sytuacji ekonomicznej podmiotu na skutek wystąpienia COVID-19.

