Pyzdry, dn. 26.07.2021 rok
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA OKRES OD POCZĄTKU
ROKU DO DNIA 30 czerwca 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 30 czerwca 2021 r. dochody zostały wykonane w kwocie 21.347.502,25 zł, tj. w 57,56%
zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 18.768.985,49 zł, co stanowi
87,92% dochodów wykonanych. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.578.516,76 zł, tj.
12,08% 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 ze
zlikwidowanej wiaty przystankowej w m. Zapowiednia, odszkodowania w związku z przejęciem na
rzecz Skarbu Państwa gruntu na cel inwestycyjny, dofinansowania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna, z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na rozbudowę drogi w m. Zapowiednia i rewitalizację rynku w Pyzdrach.
Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 17.802.139,22 zł, tj. w 46,13%
zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 17.127.226,38 zł, tj. 96,21%
wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 674.912,84 zł, co stanowi
3,79% wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe dotyczyły: przebudowy sieci wodociągowej w m.
Pietrzyków Kolonia, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku
Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia, przebudowy zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń
„Chatki ornitologa” w m. Białobrzeg, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w m.
Pyzdry, zakupu wyposażenia stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie Kol., przebudowy drogi w m. Kol.
Janowska oraz w m. Dłusk, rozbudowy drogi gminnej w m. Zapowiednia, chodnika w sołectwie Ruda
Komorska, wykupu gruntu w Pyzdrach i obrębie geodezyjnym Górne Grądy, montażu klimatyzacji
w budynku urzędu, wymiany wodociągu od ul. 3 Maja do ul. Mostowej w Pyzdrach, modernizacji
Domu Podcieniowego w Pyzdrach, przebudowy strzelnicy sportowej w Pyzdrach, budowy boiska i
miejsca rekreacji w Dolnych Gradach, zakupu wyposażenia placu zabaw w Ciemierowie i zakupu oraz
montażu lamp oświetlenia ulicznego w Ratajach. W I półroczu br. z budżetu gminy udzielono
dofinansowania osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dla Centrum
Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach dotacji na zakup i montaż dodatkowego wyposażenia nowej
siedziby centrum.
Na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały zrealizowane przychody w wysokości 2.707.173,96 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,

- 105.026,21 zł kredyt zaciągnięty w PBS we Wrześni O/Pyzdry na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia,
przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia, wyposażenie stacji uzdatniania wody w m.
Pietrzyków Kolonia oraz modernizację Domu Podcieniowego w m. Pyzdry – wkład własny,
- 72.117,00 zł pożyczka zaciągnięta w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie robót
konserwacyjno-budowlanych w budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach,
- 33.418,89 zł pożyczka zaciągnięta w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy
kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków
Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody i przebudowy sieci wodociągowej w m. Pietrzyków
Kolonia,
- 1.496.611,86 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Do dnia 30 czerwca 2021 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz
z tytułu przelewu na rachunki lokat w wysokości 3.290.283,80 zł , w tym:
- 71.700,00 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,
- 19.660,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na przebudowę drogi
gminnej w m. Tłoczyzna – wkład własny,
- 20.622,00 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,
- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych
i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 48.222,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska
w m. Pyzdry – wkład własny,
- 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,
- 258.468,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie
przebudowy rogi gminnej w m. Tłoczyzna,
- 2.800.000,00 zł z tytułu przelewu na rachunki lokat.
Na dzień 30 czerwca 2021 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości
3.545.363,03 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 447,03 zł –
należność główna. Burmistrz dokonał umorzenia czynszu za wynajem lokalu użytkowego z powodu
pogorszenia się sytuacji ekonomicznej podmiotu na skutek wystąpienia COVID-19.

