SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK
Na realizację zadań majątkowych w 2008 roku łącznie wydatkowano kwotę 28.105.140 zł

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1. Podłączenie świetlicy w Gruszczynie do kanalizacji sanitarnej – WPI zad. 35. Zadanie wieloletnie 2006-2008, całkowita wartość zadania - 12.000 zł.
W roku 2008 w budżecie zabezpieczono kwotę 2.000 zł, która została wydatkowana na wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych. W chwili obecnej odstąpiono od realizacji
zadania ponieważ zadnie zostało ujęte w ramach budowy kanalizacji sanitarnej ZM Puszcza
Zielonka
2. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie –
WPI zad. 68. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 545.000zł.
W ramach zadania zostanie przeprowadzona budowa wodociągu wraz z przyłączami. W budżecie w 2008 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych w wysokości 2.879 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Budowa wodociągu w ulicach: Gromadzkiej, Włodarskiej, Sołeckiej, Leszka, Mieszka, Ziemowita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica, Chabrowej –
WPI zad.
78. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania 350.000
zł.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 50.000 zł, zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano kwotę 23.131 zł na wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych.
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy – WPI zad. 82.
Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 70.000 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 10.000 zł, wydatkowano 1.690 zł na wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej – WPI zad. 83. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 10.000 zł.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 5.750 zł, w 2008 roku poniesiono wydatki na
mapy do celów projektowych w wysokości 1.220 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
1.

Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu –
WPI zad. 58. Zadanie wieloletnie 2007-2008, wartość zadania - 130.000 zł.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 100.000 zł, nie poniesiono nakładów finansowych.

Gmina przystąpiła do porozumienia pomiędzy pięcioma podmiotami. Każda ze stron przyjęła
pewne zobowiązania. Gmina chcąc wywiązać się ze swoich , niezwłocznie zleciła wykonanie
dokumentacji na budowę peronu. Jednak pozostałe strony porozumienia nie wywiązały się
terminowo ze swoich zobowiązań. Wobec powyższego, w chwili obecnej zaprzestano procedur projektowych, do czasu szczegółowych uzgodnień.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
1.

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – projekt oraz wykonanie - WPI zad. 4 – Zadanie wieloletnie 2006-2010, całkowita wartość zadania - 935.000 zł.
W miesiącu grudniu 2008 roku została zawarta umowa z biurem projektów na opracowanie
dokumentacji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 10.000 zł, na wykonanie map
geodezyjnych poniesiono wydatki w kwocie 7.930 zł.
2.

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu – projekt
i wykonanie - WPI zad. 5 – Zadanie wieloletnie 2007-2009, całkowita wartość zadania - 4.700.000 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok:1.696.000 zł; do
końca grudnia 2008 roku wydatkowano 1.690.000 zł.
3.

Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospodarczej
(ul. Rabowicka) – WPI zad. 10. Zadanie wieloletnie 2005-2009, całkowita wartość
zadania - 5.323.000 zł,
W latach 2005-2007 w ramach zadania wykonano wzmocnienie nawierzchni asfaltowej na
odcinku od ulicy Średzkiej do ulicy Bliskiej w Jasiniu.
W budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 2.500.000 zł z czego wybudowano drogę asfaltową o długości 493 mb, kanalizację deszczową o długości 373 mb - wydatkowano łącznie
2.397.649 zł.
Ponieważ do budżetu Gminy na lata 2008-2010 wprowadzono zadanie inwestycyjne stanowiące kontynuację oraz alternatywę rozwiązania problemów komunikacyjnych w tym rejonie,
powyższe zadanie zakończono, a pozostałą kwotę, pierwotnie planowaną
/9.323.000
zł/ przeniesiono na nowe zadanie - WPI nr 1-60016 pn. „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu”.
4.

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu – projekt
i wykonanie - WPI zad. 13 – Zadanie wieloletnie 2007-2009, całkowita wartość zadania - 2.080.000 zł
Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie - czerwiec 2009 rok. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 778.200 zł, wydatkowano łącznie kwotę 771.950 zł
5.

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie – projekt i wykonanie - WPI zad. 18 – Zadanie wieloletnie 2007-2009. Całkowita wartość zadania - 4.650.000 zł.
Zakończono prace projektowe. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni,
wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową, separatorami i piaskownikami. Podpisano umowę z wykonawcą; prace trwają, planowany termin zakończenia – lipiec 2009. Środki
zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 1.146.460 zł, wydatkowano 1.136.250 zł.

6. Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej – WPI zad. 21. Zadanie wieloletnie
2006-2010, całkowita wartość zadania - 3.055.400 zł
Biuro projektowe uzyskało decyzję środowiskową, na którą strona postępowania wniosła odwołanie do SKO, z tego powodu nie było możliwości uregulowania należności za projekt. Został podpisany aneks terminowy. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 100.000 zł,
wydatkowano 11.993 zł na mapy do celów projektowych.
7.

Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich –
WPI zad. 31 – Zadanie wieloletnie 2006-2010, całkowita wartość zadania - 2.600.000
zł
Trwają projekty podziałów oraz szacowane są środki na wykup terenów niezbędnych na realizację inwestycji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 200.000 zł, nie poniesiono nakładów finansowych z uwagi na trwające procedury formalno-prawne, związane z wykupami
gruntów pod inwestycję. Kwotę 200.000 zł przeniesiono do realizacji w roku 2009 w ramach
środków niewygasających.
8. Budowa drogi międzygminnej z Janikowa do Kicina – WPI zad. 33. Zadanie wieloletnie 2006-2008, całkowita wartość zadania - 2.850.000 zł
Inwestycja zakończona, całkowity koszt zamknął się kwotą 2.442.458 zł.
W ramach zadania wybudowano jezdnię o długości 960 mb z betonu asfaltowego o pow.
4800 mkw., rów odwadniający. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 1.800.000 zł, z
czego wydatkowano 1.576.555 zł.
9. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Kochanowskiego - WPI zad. 36. Zadanie
wieloletnie 2006-2009, całkowita wartość zadania - 3.318.940zł.
Zadanie w końcowej fazie realizacji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 2.288.940
zł, wydatkowano kwotę 2.284.049 zł.
10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu –
WPI zad. 37 – Zadanie wieloletnie 2006-2008, wartość zadania - 650.000 zł
W ramach zadania w 2008 roku została zaprojektowana nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego
wraz z odwodnieniem oraz nawierzchnia schodów z pochylniami i spocznikami. Wzdłuż
schodów zaprojektowano oświetlenie.
Podpisano umowę z wykonawcą i aneks terminowy. Prace trwają. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 600.000 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną oraz na prace projektowe w kwocie: 39.800 zł. Kwotę 560.200 zł przeniesiono do realizacji w 2009
roku, w ramach środków niewygasających.
11. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu – WPI
zad. 38. Zadanie wieloletnie 2006-2010, całkowita kwota zadania - 1.502.000 zł
Zakończono prace projektowe. W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem. W 2008 roku została opracowana dokumentacja
budowlano–wykonawcza na budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 27.000 zł, wydatkowano 26.840 zł

12. Przebudowa Placu Niezłomnych w Swarzędzu wraz z ulicą Mała Rybacka – WPI
zad. 39. Zadanie wieloletnie 2006-2010, całkowita wartość zadania - 1.110.000 zł.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 200.000 zł, nie poniesiono nakładów finansowych, z uwagi na brak ostatecznej koncepcji zagospodarowania Placu. Nieodpłatnie wykonywane koncepcje przez studentów Politechniki Poznańskiej nie uzyskały aprobaty.
Realizacja projektu została zaplanowana na rok 2009.
13. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu – WPI
zad. 47. Zadanie wieloletnie 2006-2010, całkowita wartość zadania - 2.036.000 zł.
Trwa opracowywanie dokumentacji. Uzyskano projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 36.000 zł, wydatkowano kwotę
30.418 zł na mapy zasadnicze do celów projektowych.
14. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. Zielińskiej w Gruszczynie – WPI zad. 48. Zadanie wieloletnie 2007-2010. całkowita wartość zadania - 2.120.000 zł.
W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z
kanalizacją deszczową w ul. Wieżowej i części ul. Zielińskiej, na odcinku od ul. Wieżowej do
lasu oraz na odcinku od ul. Swarzędzkiej do kostki brukowej – przebudowa istniejącej nawierzchni. Środki w budżecie na 2008 rok: 114.000 zł, wydatkowano kwotę 113.012 zł
15. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie – WPI
zad. 49. Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita wartość zadania - 1.134.000 zł
W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z
kanalizacją deszczową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Środki zaplanowane w budżecie na
2008 rok: 132.300 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną oraz na prace projektowe w łącznej kwocie: 110.120 zł
16. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie – WPI
zad. 50. Zadanie wieloletnie 2008-2009. Całkowita wartość zadania - 580.000 zł.
W 2008 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z projektantem. Termin realizacji ustalono na I półrocze 2009 r.
W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz
z kanalizacją deszczową. Prace projektowe trwają. Środki zaplanowane w budżecie na 2008
rok: 36.000 zł, wydatkowano 30.720 zł.
17. Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej - WPI
zad. 51. Zadanie wieloletnie 2007-2009, całkowita wartość zadania - 430.000 zł.
Zakończono prace projektowe. W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia chodnika w ul. Swarzędzkiej na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Fabrycznej po jednej stronie
jezdni. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 28.500 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną oraz na prace projektowe w kwocie: 28.230 zł
18. Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie – WPI zad. 52. Zadanie wieloletnie
2007-2009, całkowita wartość zadania - 530.000 zł.
Zakończono prace projektowe. W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia chod-

nika w ul. Swarzędzkiej na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Fabrycznej po jednej stronie
jezdni. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 27.600 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną oraz na prace projektowe w kwocie: 27.511 zł
19. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy
skarpie jeziora Swarzędzkiego; modernizacja placu targowego – WPI zad. 53. Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita wartość zadania - 3.120.000 zł.
Opracowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 115.000 zł, wydatkowano 114.252 zł.
20. Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic
Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu – WPI zad. 55. Zadanie wieloletnie
2007-2010, całkowita wartość zadania - 560.000 zł.
Opracowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok w kwocie 57.000 zł, zostały wydatkowane w całości.
21. Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach – WPI zad. 62. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 560.000 zł.
Podpisano umowę na opracowanie projektu. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z odwodnieniem. Prace projektowe trwają.
Poniesiono wydatki na opracowanie map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi
oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów. Środki zaplanowane w budżecie na
2008 rok: 27.000 zł. Kwota poniesionych wydatków 25.135zł
22. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Placu Handlowym
w Swarzędzu – WPI zad. 63. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 1.560.000 zł.
Uzgodniono plan sytuacyjny oraz uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego. Zaplanowano w 2008 roku kwotę 27.000 zł, wydatkowano 23.916 zł na mapy zasadnicze do celów projektowych.
23. Modernizacja i remont ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej – WPI zad. 65. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita
wartość zadania - 2.330.000 zł.
Została podpisana umowa na opracowanie projektu, uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego. Termin realizacji przewidziano na II kwartał 2009 roku.
W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz
z kanalizacją deszczową. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 100.000 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy
stanu władania z wypisami z rejestru gruntów w łącznej kwocie 93.375 zł.
24. Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej – WPI zad. 67. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania - 500.000 zł.
Uzgodniono plan sytuacyjny, uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 225.000 zł, wydatkowano kwotę
188.425 zł na mapy zasadnicze do celów projektowych.

25. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu – WPI zad. 69. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 1.620.000 zł.
Podpisano umowę na opracowanie projektu. Uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego.
W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z
odwodnieniem. Prace projektowe trwają. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok:
54.000 zł, wydatkowano 47.937 zł.
26. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu – WPI
zad. 73. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 450.000 zł
Podpisano umowę na opracowanie projektu. W ramach zadania zostanie zaprojektowane
skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z oświetleniem, dodatkowymi zatokami autobusowymi i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 67.500 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie map zasadniczych wraz z
pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów. Kwota
poniesionych wydatków: 57.740 zł
27. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu – WPI zad. 74.
Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 150.000 zł.
Podpisano umowę na opracowanie projektu. Uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego.
Termin realizacji ustalono na I kwartał 2009 roku. W ramach zadania zostanie zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z oświetleniem.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 67.500 zł, wydatkowano 56.654 zł.
28. Budowa chodnika w ulicy Sołeckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92 – WPI zad. 75. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość
zadania - 25.000 zł.
Uzgodniono plan sytuacyjny, uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 10.000 zł, wydatkowano kwotę 7.960 zł.
29. Projekt na budowę zatoki autobusowej przy świetlicy w Gruszczynie przy ulicy Swarzędzkiej – WPI zad. 76. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania 125.000 zł.
Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą i została podpisana umowa z projektantem.
W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia zatoki autobusowej wraz z nawierzchnią chodnika i przystankiem. Prace projektowe trwają, termin zakończenia planowany
jest na m-c czerwiec 2009 roku.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 25.000 zł. Poniesiono wydatki na opracowania
map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami
z rejestru gruntów w kwocie 17.850 zł.
30. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej – WPI zad. 77.
Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 1.050.000 zł.
Uzgodniono plan sytuacyjny, uzyskano decyzje lokalizacji. Środki zaplanowane w budżecie
na 2008 rok: 22.500 zł, wydatkowano kwotę 21.372 zł na wykonanie map zasadniczych.

31. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora w
Swarzędzu – WPI zad. 79. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania
- 1.350.000 zł
Wykonano dokumentację budowlano - wykonawczą, uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego. Trwają prace projektowe.
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja w zakresie:
− przebudowy wlotu ul. Kirkora poprzez dobudowanie dodatkowych pasów lewoskrętu i
prawoskrętu dla pojazdów skręcających do Poznaniu i w kierunku Warszawy,
− wydłużenia pasa lewoskrętu na drodze krajowej - wlot od strony Warszawy,
− budowy wlotu od strony północnej,
− usunięcia kolizji z mediami.
Planowany termin zakończenia prac projektowych przewiduje się na m-c lipiec 2009r.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 67.500 zł, wydatkowano 62.894 zł.
32. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Fredry w Swarzędzu – WPI
zad. 80. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania - 450.000 zł.
W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia pieszo-jezdni w ul. Fredry - na odcinku
od ul. Nowowiejskiej do ul. Łąkowej, stanowiącej dojście do przejścia podziemnego pod torami w kierunku ulicy Kościuszki.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 450.000 zł, wydatkowano kwotę 436.192 zł.
33. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – WPI zad.
1-60016. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 9.600.000 zł.
Podpisano umowę na opracowanie koncepcji drogowej. Na rok 2008 zaplanowano w budżecie kwotę 600.000 zł. poniesiono wydatki w wysokości 16.787 zł. Pozostałe środki zostały zapisane w planie na 2009 rok, w celu ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; ogłoszenie nastąpi po opracowaniu koncepcji.
Dział 630 Turystyka
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1.

Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – na zadania
w zakresie turystyki
Zaplanowane środki w budżecie na 2008 rok: 5.075 zł, wydatkowano 5.074 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 Pozostała działalność
1.

Budowa mieszkań – WPI zad. 46. Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita wartość
zadania - 4.730.000 zł.
Zakończono prace projektowe. Odstąpiono jednak od realizacji inwestycji z uwagi na proponowaną lokalizację oraz projekt budynków, tj. brak mediów w okolicy, brak kanalizacji sanitarnej, budynki miały być ogrzewane grzejnikami elektrycznymi, projekt przewidywał pokoje
o szerokości niezgodnej z normami. W 2008 roku poniesiono koszt uzgodnień dotyczących
kanalizacji z Aquanetem.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 200.000 zł, wydatkowano łącznie 27.535 zł.
2.

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25 – WPI zad. 71. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita wartość zadania - 2.925.000 zł.

Zakończono prace budowlane polegające na remoncie kapitalnym budynku wraz z dobudową
windy, dociepleniem elewacji i dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych. Uzyskano
pozwolenie na użytkowanie i wyposażono część budynku w meble dla filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 2.850.000 zł, wydatkowano 2.798.589 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin
1.

Remont Ratusza wraz z wyposażeniem – WPI zad. 60. Zadanie wieloletnie
2007-2010, całkowita wartość zadania - 900.000 zł.
Zakończono roboty budowlane polegające na wydzieleniu pomieszczenia serwerowi oraz
montażu klimatyzacji w tych pomieszczeniach, natomiast trwają prace remontowo-modernizacyjne w sekretariacie i gabinecie Burmistrza. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok:
500.000 zł, do 31 grudnia 2008 roku wydatkowano łącznie 126.679 zł.
Ponieważ prace remontowe nie zostały zakończone do 31 grudnia 2008r., kwotę 200.000 zł
przeniesiono do realizacji w roku 2009, w ramach środków niewygasających.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
1.

Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra
nad wozownią na świetlicę wiejską – WPI zad. 56. Zadanie wieloletnie 2007-2010,
całkowita wartość zadania - 100.000 zł.
Zakończono prace projektowe dotyczące rozbudowy remizy o wozownię i dodatkowe pomieszczenia oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 11.500 zł, wydatkowano kwotę 11.102 zł.
Rozdz. 75495 Pozostała działalność
1.

Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz – WPI zad. 30. Zadanie wieloletnie 2005-2010, całkowita wartość zadania - 2.720.000 zł.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok 530.000 zł, wydatkowano kwotę 527.372 zł.
Wybudowano infrastrukturę teletechniczną / kable światłowodowe/ - Etap II dla potrzeb systemu monitoringu, łącząc Punkty Kamerowe z Centrum Dozoru oraz obiektami Gminy. Wykonano projekty przyłączy Punktów Kamerowych oraz Centrum Dozoru Etap III. Uruchomiono i włączono do użytkowania system z 24 kamerami.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
1.

Remont budynku oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu –
WPI zad. 59. Zadanie wieloletnie 2007-2009, całkowita wartość zadania - 260.000 zł.
Zakończono roboty budowlane polegające na remoncie sali gimnastycznej, zakres których
obejmował min. wymianę okien, docieplenie elewacji, dachu, wykonanie nowego pokrycia
dachowego oraz usunięcie rys i pęknięć w ścianach budynku. Jednocześnie wykonano dokumentację przetargową dotyczącą wymiany okien w budynku czerwonym szkoły oraz wymieniono jedno okno w tym budynku. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 240.000 zł,
wydatkowano łącznie 238.836 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola
1.

Rozbudowa Przedszkola „Zielona Półnutka” Nr 5 w Swarzędzu - WPI zad.
1-80104. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 1.070.000 zł.
W planie na rok 2008 przewidziana kwota 5.000 zł, z czego wydatkowano 549 zł na wykonanie map geodezyjnych; trwają prace projektowe.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85195 Pozostała działalność
1.

Remont budynku przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu – WPI zad. 45. Zadanie
wieloletnie 2007-2010, całkowita wartość zadania - 2.569.100 zł.
Zakończono prace projektowe dotyczące remontu przychodni przy ul. Poznańskiej nr 15 w
Swarzędzu i uzyskano pozwolenie na budowę. Środki zaplanowane w budżecie na
2008 rok: 19.100 zł, wydatkowano kwotę 19.065 zł na dokumentację dla przychodni w Swarzędzu.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1.

Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą– projekt oraz
przebudowa ulicy Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Szklarniowej i Sołeckiej – WPI zad. 22. Zadanie wieloletnie 2008-2010. Całkowita
wartość zadania - 8.500.000 zł.
Na 2008 rok zaplanowano wykonanie części dokumentacji budowlano-wykonawczej. Po
ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z projektantem, prace projektowe trwają – przewidywany termin zakończenia – II półrocze 2009 roku.
W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników, zatok parkingowych i autobusowych wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz
przebudową infrastruktury - usunięciem kolizji z mediami. Dodatkowo zostanie zaprojektowana kanalizacja deszczowa w ul. Szklarniowej od ul. Wrzesińskiej do ul. Rutkowskiego na
odcinku z kostki brukowej oraz w ul. Sołeckiej na odcinku z kostki brukowej od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92
Poniesiono wydatki na opracowania map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi
oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów. Środki zaplanowane w budżecie na
2008 rok 200.000 zł, wydatkowano w całości.
2.

Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich – WPI
zad. 24. Zadanie wieloletnie 2004-2010, całkowita wartość zadania - 20.395.000 zł
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa na realizację zadania
/ z terminem zakończenia prac – IV kwartał 2010 roku/ oraz na nadzór inwestorski. Zadanie
w trakcie realizacji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 3.000.000 zł, do końca
2008 roku wydatkowano łącznie 2.752.216 zł.
3.

Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Łowęcinie i Gortatowie, budowa kanalizacji deszczowej zlewni Grudzińskiego –
WPI zad. 25. Zadanie wieloletnie 2004-2010, całkowita wartość zadania 5.237.697 zł.
W ramach zadania wytyczono trasy kolektorów kanalizacyjnych, zakończono prace projekto-

we na budowę kanalizacji deszczowej zlewni Grudzińskiego, wniesiono opłatę
tułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 240.000 zł, wydatkowano 237.355 zł.

z ty-

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu - WPI zad. Nr
72. Zadanie wieloletnie 2008-2009 , wartość całkowita - 1.000.000 zł
Zadanie zakończone. Wybudowano 524 mb kanału grawitacyjnego200 mm z rur kamionkowych wraz z przyłączami.
Planowane środki w budżecie na 2008 rok: 750.000 zł, wydatkowano kwotę 718.731 zł. Planowane środki w GFOŚiGW na 2008rok: 250.000 zł, wydatkowano 110.000 zł. Łączna wartość inwestycji zamknęła się kwotą 828.731 zł
5.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu – WPI
zad. 84. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania - 400.000 zł
W 2008 roku zlecono wykonanie projektu – termin realizacji II kwartał 2009 roku. Poniesiono koszty wykonania analizy efektu ekologicznego przez WIOŚ w wysokości 283 zł. Środki
zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 10.000 zł.
6.

Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej
części Gminy, w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki,
Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, Zalasewo, Paczkowo – finansowane z funduszu
spójności, w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – WPI zad. 2
Zaplanowane środki w budżecie na 2008 rok: 505.724 zł, wydatkowano w całości.
7.

Wpłata Gminy na rzecz AQUANETU na realizację zadania: Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krętej, Wawrzyniaka, Meblowej w
Swarzędzu – WPI zad.3
W ramach zadania AQUANET wybudował kanalizację deszczową. Inwestycja została
zakończona. Gmina uczestniczyła w inwestycji jako inwestor zastępczy.
Z zaplanowanych środków w budżecie w kwocie 1.220.000 zł, wydatkowano 711.617 zł, co
wynikało z najkorzystniejszej oferty wybranej przez AQUANET na przetargu
nieograniczonym.
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic
1.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – WPI
zad. 26 – Zadanie wieloletnie 2003-2009, całkowita wartość zadania - 5.435.000 zł.
Zostało wybudowane oświetlenie uliczne w ulicach:
− Wodnej, Wieżowej, Zielińskiej Miętowej, Mirtowej i Rumiankowej Nowowiejskiego na
osiedlu domków jednorodzinnych w Gruszczynie,
− Malwowej, Krokusowej, Żonkilowej i Szafirowej w Jasiniu,
− Świerkowej i Olszynowej w Rabowicach,
− Słowackiego w Swarzędzu,
− Groszkowej, Fasolowej, Paprykowej i Szparagowej w Paczkowie
− Austriackiej, Ukraińskiej, Placu Europejskim, Angielskiej, Greckiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Portugalskiej, Niemieckiej i Włoskiej na osiedlu domków jednorodzinnych w
Zalasewie.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 1.600.000 zł, wydatkowano: 1.556.859 zł.

2.

Przebudowa linii SN w ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu – WPI zad. 81. Zadanie
wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania - 200.000 zł
Podpisano umowę z wykonawcą i aneks terminowy. W ramach zadania zostanie wykonana
przebudowa napowietrznej linii SN–15kV, zlokalizowanej na prywatnych działkach na linie
kablową doziemną. Szczegółowy zakres przebudowy obejmuje:
− budowę linii kablowej SN-15kV ze stanowiskiem słupowym krańcowym z odłącznikiem
kablowym z głowicą i odgromnikiem
− demontaż linii napowietrznej SN-15kV ze słupami energetycznymi zlokalizowanymi na
prywatnych posesjach,
− podłączenie projektowanych urządzeń do układu docelowego
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 200.000 zł, wydatkowano kwotę 100.870 zł.
Kwota 35.000 zł została przeniesiona do realizacji w roku 2009, w ramach środków niewygasających. Zgodnie z podpisanym aneksem terminowym zakończenie prac nastąpi
w II
kwartale 2009 roku.
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
1.

Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach –
WPI zad. 27. Zadanie wieloletnie 2006-2010, całkowita wartość zadania –
8.350.000 zł
Zakończono roboty budowlane, polegające na wykonaniu II kwatery Składowiska Odpadów
Komunalnych w Rabowicach i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W latach następnych ,
w ramach zadania, przewiduje się rekultywację I kwatery. Środki zaplanowane w budżecie na
2008 rok: 1.000.000 zł, wydatkowano kwotę 405.117 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
1.

Remont Świetlicy w Gruszczynie – WPI zad. 44. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita wartość zadania - 150.000 zł.
Zakończono roboty budowlane w części zaplecza sportowego świetlicy, polegające na remoncie dwóch sanitariatów, dwóch szatni oraz pomieszczeń sędziowskich. Wystąpiono o uzyskanie warunków zabudowy w celu przyszłej rozbudowy budynku świetlicy. Środki zaplanowane
w budżecie na 2008 rok: 45.000 zł, wydatkowano kwotę 41.151 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2008 rok
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1. Modernizacja ujęcia wody w Gortatowie
Plan na 2008 rok - 40.000 zł, wydatkowano kwotę 39.999 zł.
W ramach zadania dokonano remontu zasilania pomp, jak również wymiany pomp na stacji
ujęcia wody w Gortatowie.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
1. Zakup autobusu z klimatyzacją
Plan na 2008 rok - 1.000.000 zł, wydatkowano kwotę 951.787 zł.

Zakupiony został autobus marki SOLARIS - niskopodwoziowy o długości 15 mb
Rozdz. 60053 Infrastruktura teleinformatyczna
1.

Budowa przyłącza światłowodowego w relacji Dworzec Kolejowy budynek ul.
Poznańska 25 dla potrzeb przyłączenia do sieci teleinformatycznej UMiG w
Swarzędzu
Plan na rok 2008 - 100.000 zł, wydatkowano w całości.
W
ramach zadania wykonano kanalizację teletechniczną i wybudowano kabel
światłowodowy, podłączono do sieci UMiG budynek przy ul. Poznańskiej nr 25.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
1. Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Granicznej w Swarzędzu
Plan na rok 2008 - 98.840 zł, wydatkowano w całości.
W ramach prawa pierwokupu przysługującego Gminie, zostały nabyte nieruchomości
niezabudowane, położone w Swarzędzu przy ulicy Granicznej, oznaczone w katastrze
nieruchomości numerami 3132/7, 3795/3 i 3133/18
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75023 Urzędy gmin
1. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMiG
Plan na 2008 rok - 340.000 zł, wydatkowano kwotę 316.894 zł.
W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb nowo tworzonych stanowisk
oraz dokonano wymiany przestarzałych technicznie urządzeń. Zakupiono przełączniki
umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci transmisyjnej oraz
umożliwiające dołączenie kolejnych obiektów do sieci UMiG w Swarzędzu. Zakupiono
sieciowe urządzenia wielofunkcyjne /drukujące/, zwiększające funkcjonalność dla
użytkowników. Zakupiono również system zasilania bezprzewodowego dla potrzeb
serwerowni.
2. Zakup licencji i oprogramowania w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu
Plan na rok 2008 - 300.000 zł, wydatkowano kwotę 128.094 zł.
W ramach zadania rozbudowano System Informacji Przestrzennej o kolejne warstwy
/ infrastruktura/. Zakupiono systemowe oprogramowanie serwerowe, umożliwiające
wdrażanie nowego oprogramowania. Ponadto zakupiono oprogramowanie do wdrażania
polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, oprogramowanie do nadzoru placówek
oświatowych oraz oprogramowanie dla potrzeb finansowo-księgowych.
Rozdz.75095 Pozostała działalność
1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta Swarzędz
Plan na 2008 rok - 60.000 zł, wydatkowano kwotę 59.992 zł.
W ramach zadania włączono do pracy 10 nowych punktów dostępowych na terenie miasta
oraz wdrożono funkcjonowanie sieci w nowych obszarach.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu
Plan na 2008 rok - 16.000 zł, wydatkowano 15.986 zł.
Za łączną kwotę został zakupiony sprzęt ratowniczy, w tym sanie lodowe, aparaty ochrony
dróg oddechowych oraz pilarki do stali i betonu.
Rozdz. 75416 Straż Miejska
1. Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej
Plan na 2008 rok – 57.500 zł, wydatkowano w całości.
Zakupiono samochód osobowy marki Peugeot typ Partner U Move.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
1. Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu
Plan na 2008 rok - 31.200 zł, wydatkowano 31.197 zł.
Prace remontowe dachu na budynku szkolnym zostały zakończone.
2. Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu
Plan na 2008 rok - 35.100 zł, wydatkowano 35.083 zł.
W ramach zadania dokonano wymiany 26 sztuk okien wraz z parapetami zewnętrznymi
i wewnętrznymi.
3. Wymiana instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy
Plan na 2008 rok - 200.000 zł, wydatkowano kwotę 199.155 zł.
Inwestycja zakończona. Wykonano II etap remontu instalacji c.o. oraz dodatkowe roboty
budowlane w budynku szkoły.
4. Zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu
Plan na 2008 rok - 15.515 zł, wydatkowano w całości.
Został zakupiony podjazd dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w
Swarzędzu
Rozdz. 80104 Przedszkola
1. Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Zalasewie w ul. Spacerowej 4
Plan na 2008 rok - 155.000 zł, wydatkowano kwotę 14.500 zł.
Zakończono prace projektowe dotyczące wymiany pokrycia dachu i remontu więźby
dachowej.
Kwota 140.500 zł została przeniesiona do realizacji w 2009 roku, w ramach zadań
niewygasających.
Rozdz. 80110 Gimnazja
1. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu
Plan na 2008 rok - 7.320 zł, wydatkowano w całości.
Zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu
Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla OPS
Plan na 2008 rok - 9.000 zł, wydatkowano w całości.
Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
1. Dosprzętowienie ZGK
Plan na 2008 rok - 1.210.000 zł, łącznie wydatkowano kwotę 1.073.497 zł.
W ramach zadania w 2008 roku zakupiono min.:
samochód Furgon marki GAZ służący jako pogotowie techniczne oraz Balownicę (prasę)
typu HSM, ciągnik wraz z osprzętem, urządzenia chłodnicze w komorze dla zwłok, samochód
ciężarowy Mercedes, samochód dostawczy KIA, maszynę do pielęgnacji terenów zielonych,
rębarko-rozdrabniarkę do gałęzi.
Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury
1. Remont świetlicy w Wierzonce
Plan na 2008 rok - 247.200 zł, wydatkowano kwotę 247.145 zł.
W ramach zadania wykonano remont kapitalny budynku świetlicy wraz z dociepleniem
elewacji i dachu.
2. Remont świetlicy w Uzarzewie
Plan na 2008 rok - 138.500 zł, wydatkowano kwotę 137.211 zł.
Wykonano remont dachu oraz na wymianę okien w budynku świetlicy.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
1. Budowa placu zabaw na Osiedlu Czwartaków
Plan na 2008 rok - 70.000 zł, wydatkowano 69.999 zł
W ramach zadania wykonano: rozbiórkę zdewastowanego toru przeszkód pod budowę placu,
wykorygowano i uzupełniono piaskiem podłoże oraz piaskownicę, wykonano ogrodzenie,
zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci.
2. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wierzonce
Plan na 2008 rok - 20.000 zł, nie poniesiono nakładów finansowych z uwagi na nie
przekazanie terenu przez Agencję Rolną Skarbu Państwa do końca 2008 roku. Trwa
postępowanie proceduralne, określone przez Agencję, w zakresie nieodpłatnego
przekazywania gruntów gminie
3. Uruchomienie lodowiska przy kompleksie „Wodny Raj”
Plan na 2008 rok - 639.000 zł, wydatkowano 629.773 zł.
W ramach zadania wykonano zadaszenie namiotowe nad lodowiskiem oraz kontenery,
stanowiące zaplecze socjalne.

4.

Wykonanie gazowej instalacji C.O. w budynku zaplecza sceny zadaszonej przy
lodowisku i kompleksie „Wodny Raj” w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1
Plan na 2008 rok - 60.000 zł, wydatkowano kwotę 56.505 zł.
Wykonano kompletną instalację centralnego ogrzewania na gaz płynny.
5. Wykonanie remontu biura Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
Plan na 2008 rok - 111.000 zł, wydatkowano kwotę 110.626 zł.
Wykonano kompleksowy remont pomieszczeń biurowych.
6. Zakup trybun
Plan na 2008 rok - 39.000 zł, wydatkowano 37.661 zł.
Zostały zakupione i zamontowane trybuny na boisku sportowym w Gruszczynie.

Zadania niewygasające w 2007 roku przekazane do realizacji w roku 2008
Na realizację zadań niewygasających w roku 2007 przekazanych do realizacji w roku 2008
pozostawiono kwotę 4.233.200 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.
Niewykorzystane w planowanym terminie środki finansowe, w łącznej kwocie 1.157.358 zł
zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy, zgodnie z poniższym zestawieniem:
2.

Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla części Gruszczyna - obszar
pomiędzy ul. Zielińską, Mechowską, Wieżową oraz torem kolejowym – zadanie
zostało wykonane, wydatkowano kwotę 67.100 zł
3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Stawnej – zadanie zostało
zrealizowane wydatkowano kwotę 408.297 zł
4. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu – roboty
dodatkowe – zadanie zostało zrealizowane wydatkowano kwotę 1.387.391 zł
5. Budowa drogi z Janikowa do Kicina – zadanie zostało zrealizowane wydatkowano
kwotę 800.000 zł
6. Opracowanie dodatkowych dokumentacji związanych z przebudową ulicy
Średzkiej na terenie miasta i gminy Swarzędz – z uwagi na odstąpienie przez Powiat
Poznański od realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Średzkiej, nie
poniesiono żadnych nakładów finansowych
7. Budowa drogi – przedłużenie ulicy Planetarnej - nie poniesiono żadnych nakładów
finansowych z uwagi na opracowanie dokumentacji w ramach „specustawy”, gdzie
finansowanie jest po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
8. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla m. Swarzędza – zaplanowaną kwotę
wydatkowano kwotę 368.000 zł
9. Remont Ratusza wraz z wyposażeniem - nie poniesiono żadnych nakładów
finansowych
10. Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób dla potrzeb UMiG Swarzędz –
odstąpiono od zakupu, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych
11. Opracowanie niezbędnych dokumentów wycen dla potrzeb mienia komunalnego
Gminy Swarzędz - wydatkowano kwotę 33.123 zł.

Dla celów nabycia lub zbycia do zasobu Gminy gruntów, wykonywane są prace związane z
określeniem wartości nieruchomości lub wartości 1 m2 danego gruntu w celu prowadzenia negocjacji pomiędzy stronami.
12. Opracowanie niezbędnych dokumentów terenowo-prawnych dla potrzeb mienia
komunalnego Gminy Swarzędz - wydatkowano kwotę 11.932 zł
Gmina Swarzędz w ramach prowadzonych prac związanych z realizacją ustawy z dnia 7
września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności i nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz przekazywania swoim jednostkom
organizacyjnym, niezbędnych dla realizacji ich zachowań statutowych działań prowadzi postępowanie związane z uregulowaniem stanu prawnego (badanie ksiąg wieczystych, zamawianie dokumentów niezbędnych do ujawnienia praw w księgach wieczystych, podziały nieruchomości).

