INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2010 ROKU
Na realizację zadań majątkowych w 2010 roku łącznie wydatkowano kwotę 46.058.986,92 zł
Numeracja zadań w części opisowej jest zgodna z załącznikiem nr 7 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2010 rok.
Wykaz zadań majątkowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata
2010-2012
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie – WPI, nr
zad. 68 – zadanie realizowane w latach 2008-2010, całkowita wartość zadania 423.955
zł,
plan
środków
finansowych
na
2010
rok
–
378.955
zł.
Na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami wydatkowano kwotę 370.812,99 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce – WPI nr 2-01010 – planowana
realizacja zadania w latach 2010-2015, plan na 2010r. 119.000 zł. Opracowano
dokumentację na podłączenie Szkoły Podstawowej w Wierzonce, na podstawie której
inwestycje zrealizowano, wydatkowano 119.000 zł,
3. Budowa wodociągu w ul. Średzkiej na odcinku od ul. Rzepakowej w Swarzędzu
do ul. Olszynowej w Rabowicach – WPI nr 4-01010, na 2010 rok zaplanowano
21.045 zł. Zakończono opracowywanie dokumentacji, uzyskano decyzję pozwolenia
na budowę, wydatkowano 21.045 zł.
Dział 600- Transport i łączność
Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy
1. Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego
- WPI nr 1-60004 – realizacja zadania w latach 2009-2011, wartość całkowita –
1.524.000 zł, w tym na 2010 rok zaplanowano kwotę 47.000 zł. Opracowano
dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2010r. wydatkowano 46.604 zł.
2. Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego –
WPI nr 2-60004 – na rok 2010 zaplanowano kwotę 6.195.161 zł, na zakup 5 szt.
autobusów komunikacji miejskiej. Zadanie inwestycyjne obejmujące wkład własny 1.250.000 zł, do projektu
dofinansowanego
ze
środków
Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.5. W związku z niższą niż
szacowano wartością projektu, kwota wkładu własnego zmniejszyła się do kwoty
1.195.160,50 zł. Autobusy zostały zakupione, wydatkowano łącznie
kwotę
5.972.192,50 zł.
Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe
1. Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic:
Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej – WPI nr 1-60014. Zadanie
wieloletnie, obejmujące lata 2008-2011, wartość zadania – 5.950.000 zł. Plan
finansowy na 2010 rok ustalono w kwocie 3.120.000 zł. Opracowano dokumentację
budowlano-wykonawczą, na podstawie której uzyskano decyzje pozwolenia na
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2.

3.

4.

5.

budowę. Rozpoczęto realizację zadania, której zakończenie zaplanowano na kwiecień
2011r.; w 2010r. wydatkowano 3.059.379,37 zł.
Przebudowa ulicy Cieszkowskiego w Swarzędzu oraz ulicy Swarzędzkiej
w Gruszczynie droga nr 2407P, kwotę 543.000 zł przekazano do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu w ramach dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji
prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych WPI nr
3-60014 – okres realizacji 2010-2015, planowana wartość całkowita 214.030 zł, w
tym plan finansowy na 2010r. - 14.030 zł. Zlecono wykonanie map geodezyjnych
oraz opracowanie dokumentacji na przykrycie rowu melioracyjnego przy ul.
Zaborskiej w miejscowości Puszczykowo - Zaborze – wykonano dokumentację
projektową. W 2010 roku wydatkowano 14.030 zł.
Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie – WPI nr 4-60014 –
realizacja w latach 2009-2012, wartość zadania 2.230.000 zł, plan finansowy na
2010r. 86.000 zł. Wykonano dokumentację budowlano – wykonawczą i uzyskano
pozwolenie na budowę. W 2010 roku nie poniesiono nakładów finansowych.
Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą WPI nr 5 - 60014 – planowany okres realizacji zadania
w latach 2008-2015, wartość całkowita – 9.054.736 zł, plan finansowy na 2010r.
125.736 zł. Opracowano dokumentacje budowlano-wykonawczą, na podstawie której
uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Wydatkowano 125.735,80 zł.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne
1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - WPI,
nr zad. 4 - Zadanie realizowane w latach 2006-2014, wartość całkowita – 1.368.000 zł,
plan finansowy na 2010r. 10.000 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Dokonano uzgodnień branżowych. Podpisano umowę przyłączeniową z Enea. W
2010 roku wydatkowano 1.830 zł.
2. Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej - WPI, nr zad. 21 –zadanie
realizowane w latach 2006-2013, wartość – 7.755.400 zł, w roku 2010 zaplanowano
kwotę 800.000 zł. Zakończono opracowywanie dokumentacji oraz ogłoszono przetarg
nieograniczony na realizację zadania. W 2010 roku na podział kosztorysów na etap I i
II wydatkowano 15.774,60 zł. Rozpoczęła się realizacja zadania, która zostanie
kontynuowana w roku 2011.
3. Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica od ulicy
Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej - WPI, nr zad.
34 – realizacja w latach 2006-2010, wartość 858.400 zł, na 2010 rok zaplanowano
kwotę 600.000 zł. Gmina zawarła porozumienie z GDDKiA w sprawie wspólnej
realizacji inwestycji. W 2010 roku wydatkowano 600.000 zł.
4. Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul. Mała Rybacka - WPI, nr zad. 39 –
okres realizacji 2006-2011, wartość całkowita zadania 3.710.000 zł, plan na 2010r. w kwocie 1.500.000 zł. Do 31 grudnia 2010r. wydatkowano 1.474.508,98 zł.
Końcowe rozliczenie finansowe w roku 2011.
5. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul.
Zielińskiej w Gruszczynie - WPI, nr zad. 48 – okres realizacji 2007-2011, wartość
zadania 4.820.000 zł, plan finansowy na 2010r. - 2.500.000 zł. Trwa realizacja zadania
- wykonano nawierzchnie na odcinkach łączących ulicę Wieżową i ulicę
Spadochronową, w 2010 roku wydatkowano 2.495.531,50 zł.
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6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Leśnej w Gruszczynie- WPI,
nr zad. 49 – realizacja w latach 2007-2010, wartość 986.530 zł, plan finansowy na
2010r. w kwocie 852.530 zł. Inwestycja została zrealizowana, poniesione nakłady
finansowe 852.526,22 zł.
7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców
przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego - WPI, nr zad.
53 – zadanie realizowane w latach 2007-2010, wartość całkowita 2.443.800 zł. Plan
finansowy na 2010 rok wynosi łącznie 823.800 zł, w tym: kwota 251.945,25 zł
stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie
Swarzędza”, kwota 135.662,83 zł – jest udziałem własnym Gminy, co stanowi 35%
kosztów kwalifikowalnych. Zakończono i odebrano roboty dla w/w zadania
inwestycyjnego. Zadanie zakończone. Do końca grudnia 2010 roku wydatkowano
kwotę 818.709,57 zł, trwa procedura związana z rozliczeniem zadania.
8. Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach – WPI, nr zad. 62 – zadanie
wieloletnie, realizowane w latach 2008-2011, wartość 818.000 zł, plan finansowy na
2010 ustalono w kwocie 630.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano
629.267,34 zł.
9. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Placu
Handlowym w Swarzędzu – WPI, nr zadania 63 – realizowane w latach 2008-2010,
wartość 630.000 zł, w tym plan finansowy na 2010r. wynosi 70.000 zł. Do końca
grudnia 2010r. wydatkowano kwotę 69.738,08 zł.
10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi,
Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu - WPI, nr zad. 69 – realizacja zadania w latach
2008-2010, wartość całkowita 1.540.000 zł, plan na 2010r. 1.410.000 zł. Inwestycja
została zakończona, wydatkowano 1.388.907,61 zł.
11. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej - WPI, nr zad. 73
– planowana realizacja w latach 2008-2012, wartość całkowita – 1.687.284 zł, plan na
2010r. – 27.284 zł. Zakończono wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej
oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wydatkowano 27.284 zł.
12. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora w
Swarzędzu - WPI, nr zad. 79 – realizacja w latach 2008-2010, wartość całkowita
974.680 zł, w tym plan na 2010r. w kwocie 324.680 zł. Inwestycja została
zakończona, wydatkowano 324.679,90 zł.
13. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu - WPI, nr
zad. 1-60016 – realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2015, wartość całkowita
wynosi 5.125.000 zł. W 2010 roku ustalono plan finansowy w kwocie 210.000 zł,
wydatkowano 165.099,60 zł na wykonanie map. Ze względu na konieczność
przebudowy sieci gazowej, wykonano aneks do wniosku o wydanie decyzji
środowiskowej. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji.
14. Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie - WPI, nr zad. 2-60016 –
realizowane w latach 2009-2012, wartość – 2.093.000 zł, w tym plan na 2010r. wynosi
13.000 zł. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą i złożono wniosek o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2010 roku
poniesiono nakłady finansowe w wysokości 610 zł.
15. Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu – WPI nr 4-60016 – okres realizacji
2009-2012, wartość całkowita 1.677.700 zł, plan na 2010r. 27.700 zł. Uzyskano
pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej oraz usunięcia kolizji
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elektroenergetycznych, złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla przebudowy nawierzchni w ulicy Warzywnej. W 2010 roku
poniesiono nakłady finansowe w wysokości 244 zł.
16. Przedłużenie ścieżki nad jeziorem w kierunku Pływalni ,,Wodny Raj”- WPI, nr
zad. 5-60016 – realizowane w latach 2009-2010, wartość – 920.000 zł, w tym plan
finansowy na 2010 wynosi 870.000 zł. W 2010 roku łącznie wydatkowano kwotę
866.874,50 zł. Inwestycja zakończona.
17. Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie- WPI nr
8-60016 – realizacja w latach 2009-2011, wartość 535.732 zł, plan finansowy na
2010r. ustalono w kwocie 31.000 zł. Trwa opracowanie dokumentacji budowlano –
wykonawczej. W 2010 roku nie poniesiono nakładów finansowych.
18. Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą
nad jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią – WPI 9-60016- realizacja w latach
2009-2011, wartość całkowita – 1.540.000 zł, w tym plan finansowy na 2010r. 85.000
zł. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę, w 2010r. wydatkowano 80.629 zł.
19. Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim / porozumienie/ WPI 10-60016 – planowany okres realizacji 2010-2012, wartość całkowita wynosi
3.174.596 zł, w tym plan finansowy na 2010r. - 1.174.596 zł. Do końca 2010 roku
wydatkowano kwotę 398.024 zł. Kontynuacja zadania w roku 2011.
20. Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul.
Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną –
WPI, nr zadania 12-60016, zadanie wieloletnie 2010-2015, wartość 310.000 zł. W
budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł. Trwa
opracowywanie koncepcji, na podstawie której ogłoszony zostanie przetarg na
opracowanie dokumentacji. W 2010 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości
19.825 zł.
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomości
1. Budowa i renowacja mieszkań - WPI, nr zad. 1-70005, inwestycja wieloletnia
realizowana w latach 2007-2014, wartość całkowita 3.779.000 zł. Na rok 2010
zabezpieczono w budżecie kwotę 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej
dwóch budynków komunalnych na działkach o nr geod. 3643 i 3637 położonych przy
ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu. Uzyskano pozwolenie na budowę
pierwszego budynku, trwa opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na
drugi budynek, wydatkowano kwotę 2.522,39 zł.
Dział 750- Administracja publiczna
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
1. Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem
cyfrowym – WPI, nr zadania 1-75095. Zadanie realizowane w latach 2009-2010,
wartość całkowita wynosi 1.148.476 zł, w tym dofinansowanie ze środków
zagranicznych – 957.275 zł. Do planu na 2010 rok wprowadzono kwotę 148.476 zł,
stanowiącą udział własny Gminy w projekcie unijnym w powyższym zakresie. W
ramach zadania opłacono prace wdrożeniowe oraz zakupiono osprzęt sieciowy wraz z
antenami aktywnymi. Do końca grudnia 2010r. wydatkowano kwotę 58.071,51 zł.
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Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne
1. Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra
nad wozownią na świetlicę wiejską - WPI, nr zad. 56 – wartość całkowita 1.500.000
zł, założono wykonanie zadania w latach 2007-2012. Do planu w 2010 roku
wprowadzono kwotę 60.000 zł. Na realizację I etapu wydatkowano w 2010 roku
kwotę 59.985,69 zł.
Rozdz. 75495- Pozostała działalność
1. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzędza - WPI, nr zad. 30.
Inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2005-2010, wartość całkowita –
3.290.000 zł, w budżecie na 2010 r. zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. W ramach
zadania wybudowano przyłącza światłowodowe oraz zakupiono urządzenia do
systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Swarzędz / kamery, monitory,
zasilanie/.Ponadto, wykonano zabudowę techniczną i oznakowanie Centrum
Monitoringu Wizyjnego Swarzędza w Komisariacie Policji w Swarzędzu. Łącznie
wydatkowano w 2010 roku kwotę 981.696,93 zł.
2. Budowa centrum powiadamiania ratunkowego: Straż Miejska, Straż Pożarna i
Pogotowie Ratunkowe - WPI, nr zad. 1-75495 – realizacja inwestycji w latach
2009-2014, wartość 1.060.000 zł, na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości
60.000 zł. Została opracowana koncepcja architektonicznych adaptacji budynków na
dworcach kolejowych w Kobylnicy i w Swarzędzu dla potrzeb utworzenia centrum
powiadamiania ratunkowego, wydatkowano kwotę 60.000 zł.
Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe
1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie - WPI, nr zad. 40 – realizacja inwestycji
obejmuje lata 2006-2013, wartość całkowita wynosi 2.842.283 zł.
W
budżecie na rok 2010 zabezpieczono środki w wysokości 72.283 zł. Opracowano
dokumentację budowlano – wykonawczą rozbudowy Zespołu Szkół w Paczkowie oraz
uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano 70.028 zł.
2. Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji
placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz / termomodernizacja/ - WPI,
nr zad. 1-80101 – Zadanie wieloletnie, planowana realizacja w latach 2010-2015,
wartość całkowita – 9.901.000 zł, plan finansowy na 2010 rok ustalono w kwocie
3.401.000 zł. Wykonano dokumentację projektową. W związku z zaprojektowanym
zakresem prac termomodernizacyjnych zlecono wykonanie opinii ornitologicznej W
wyniku przetargu wyłoniono wykonawców na wykonanie termomodernizacji w
czterech placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr
5, Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu oraz Szkoła Podstawowa w Kobylnicy. Do końca
2010r. wydatkowano 3.294.119,92 zł. Wykonano roboty remontowe w Gimnazjum nr
3 w Swarzędzu polegające na remoncie sanitariatu z dostosowaniem go dla osób
niepełnosprawnych. Wykonano roboty budowlane polegające na remoncie posadzki
w sali gimnastycznej; malowaniu hollu i sal lekcyjnych; wymianie okien; remoncie
dwóch łazienek w budynku czerwonym. Wykonano roboty remontowe w Szkole
Podstawowej w Wierzonce. Wykonano roboty remontowe w Zespole Szkół w
Paczkowie.
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3. Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy – WPI, nr zad. 2-80101,
zaplanowano na rok 2010 kwotę 322.000 zł. Opracowano dokumentację techniczną
boiska, w 2010 poniesiono nakłady finansowe w wysokości 10.899,50 zł.
Rozdział 80104 – Przedszkola
1. Rewitalizacja żłobka i placówek przedszkolnych – WPI, nr zad. 2-80104,
zaplanowano na rok 2010 kwotę 65.000 zł. W 2010 roku nie poniesiono nakładów
finansowych.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85195- Pozostała działalność
1. Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu ( lata 2011-2012 – przychodnia
w Kobylnicy) – WPI, nr zad. 45 – realizacja inwestycji w latach 2007-2012, wartość
całkowita wynosi 2.839.100 zł, w tym w 2010 roku zabezpieczono kwotę 1.070.000
zł. Zakończono remont budynku przychodni przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu
wydatkowano 1.069.946,93 zł.
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz Południe do Stawów AntonińskichWPI, zadanie nr 24 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2004-2011, wartość
całkowita
zadania
wynosi
21.845.000
zł.
W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 8.200.000 zł, wydatkowano 8.112.850 zł.
Zadanie zostało zakończone, końcowe rozliczenie finansowe w roku 2011r.
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szumana wraz z podłączeniem ulicy
Śniadeckich i Tortunia do kolektora deszczowego – WPI Nr 1-90001. Zadanie
realizowane w latach 2010-2012, wartość – 498.000 zł, plan na 2010 rok ustalono w
kwocie 48.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Opracowano
dokumentację oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Rozpoczęto
wykonywanie robót, których rozliczenie nastąpi w roku 2011. Do końca grudnia 2010
roku wydatkowano 48.000 zł
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic
1. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz –
WPI, nr zad. 26 – Inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2015, łączna
wartość 8.095.320 zł, w tym plan finansowy na 2010r. opiewał na kwotę 1.060.320 zł.
Wykonano oświetlenie w ulicach: Ogórkowa w Paczkowie, Zorza, Tęczowa, Brzask,
Promykowa, Jałowcowa, Ku Dolinie, Na Stoku w Gruszczynie, Zielona w Bogucinie,
Dożynkowa, Chlebowa w Gortatowie, przy ulicy Podgórnej w Janikowie. W 2010
roku wydatkowano łącznie 1.059.520,99 zł.
Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1. Remont świetlic – WPI, nr zad. 2-92109 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata
2010-2013, wartość 330.870 zł, w tym na rok 2010 zaplanowano kwotę 230.870 zł,
wydatkowano 224.728,49 zł. W ramach zadania realizowano:
−adaptację części budynku parafialnego na os. Mielżyńskiego na
świetlicę dla
młodzieży,
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−wykonanie prac modernizacyjnych, w tym montaż instalacji gazowej
w
świetlicy wiejskiej w Uzarzewie,
−ocieplenie ściany zewnętrznej i modernizacja pomieszczeń /kuchnia,
łazienka, wc sala główna, korytarz/ w świetlicy Wiejskiej w Sarbinowie
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601- Obiekty sportowe
1. Zagospodarowanie terenu na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu pomiędzy drogą
dojazdową do Zespołu Szkół a ulicą Graniczną – WPI nr 2-92601. Realizacja w
latach 2009-2010, wartość 475.830 zł, w tym w 2010 zaplanowano kwotę 445.830 zł.
Zadanie obejmowało budowę placu zabaw, budowę ścieżki, oświetlenia parkowego
oraz nowych nasadzeń zieleni. Inwestycja zakończona. Do końca 2010 roku
wydatkowano 445.828.02 zł.
2. Moje boisko Orlik 2012 – WPI nr zad. 3-92601 – zadanie wieloletnie, obejmujące
lata 2009-2011, całkowita wartość 3.806.717 zł. Ustalono plan finansowy na
realizację zadania w roku 2010 w wysokości 1.361.717 zł. W ramach zadania został
wykonany zespół boisk sportowych wraz z zapleczem w Paczkowie, wydatkowano
kwotę 1.026.544,53 zł.
3. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora
Swarzędzkiego – WPI nr 4-92601, inwestycja wieloletnia, planowana na lata
2010-2015, wartość całkowita – 1.447.128,69 na realizację zadania w roku 2010
zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.037.128,69 zł. Zadanie współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pt.
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza”. W
łącznej kwocie planu, środki zagraniczne na współfinansowanie zadania stanowią
kwotę 214.312,44 zł. Do końca grudnia 2010 roku poniesiono nakłady finansowe w
wysokości 776.250,59.
4. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży – WPI nr 5-92601.
Inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015, wartość – 685.000 zł, plan na
2010 rok 285.000 zł, w 2010 roku wydatkowano łącznie kwotę 246.228,59 zł. W
ramach zadania zrealizowano budowę placów zabaw min. w Paczkowie – przy
Zespole Szkół, w Wierzonce przy Szkole Podstawowej, w Wierzenicy przy ul. Krętej,
w Swarzędzu przy SP Nr 4 i przy SP Nr 5, a także „siłownię pod chmurką” na os.
Czwartaków. Ponadto, zostały wykonane projekty pod budowę placów w Swarzędzu
przy ul. Działkowej i w Jasiniu przy ul. Wrzesińskiej.
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Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2010 rok:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe
1. Wymiana wiat przystankowych przy ulicy Poznańskiej w Swarzędzu – plan na 2010
rok – 100.000 zł. Zadanie obejmujące rozbiórkę oraz postawienie nowych wiat
przystankowych przy ulicy Poznańskiej w Swarzędzu. Zadanie zostało wykonane,
wydatkowano kwotę 99.991,20 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
1. Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta – w 2010 roku zaplanowano
kwotę 18.250 zł, zakupiono i zamontowano dwie nowe wiaty przystankowe oraz
utwardzono nawierzchnię kostką brukową. Wydatkowano kwotę 13.213,80 zł
2. Dostawa i montaż wiat przystankowych w Paczkowie- zadanie realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego – w 2010 roku zaplanowano kwotę 7.638 zł, którą wydatkowano w
całości.
3. Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Wierzenicy – zadanie realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego – w 2010 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł, którą zrealizowano w
całości.
4. Utwardzenie terenu kostką brukową wokół świetlicy w Uzarzewie – zadanie
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono
kwotę 19.311 zł, którą wydatkowano w całości.
5. Wykonanie tablic informacyjnych tzw. „koła ratunkowe”- za zaplanowaną kwotę
64.660 zł wykonano 5 tablic dla miejscowości: Jasin, Janikowo, Uzarzewo, Wierzonka.
Zadanie obejmowało wykonanie tablic „koło ratunkowe” wraz z montażem oraz
wykonanie materiałów informacyjnych dla tych tablic, tj. podkładów mapowych, które
obrazują położenie ulic i poprawność przebiegu linii autobusowych w poszczególnych
miejscowościach.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntowa i nieruchomościami
1. Nabycie nieruchomości w Janikowie – świetlica wiejska – zaplanowana kwota 350.000
zł nie została wydatkowana.
2. Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu – zaplanowana
kwota 75.000 zł nie została wydatkowana.
3. Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w
Swarzędzu Na przystosowanie budynku poprodukcyjnego do celów mieszkaniowych w
budżecie na 2010 rok zabezpieczono kwotę 5.475.170 zł. Zakończono przebudowę hali
produkcyjno – magazynowej na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza
19 w Swarzędzu. W budynku znajduje się 60 lokali mieszkalnych. Wykonawcą robót
budowlanych była firma Jedynka Budownictwo.Wydatkowano na ten cel 3.888.086,51 zł.
Dział – 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1. Zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania
dla
UMIG
–
W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 135.810 zł. W ramach zadania zakupiono
sprzęt teleinformatyczny oraz oprogramowanie, w tym min. laptopy, system
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konferencyjno-szkoleniowy, system audio oraz system sterownia; program Optivum
(RED) oraz dodatkowe licencje stanowiskowe Systemu Informacji Przestrzennej , jak
również Edytor Aktów Prawnych XML. Do końca 2010 roku wydatkowano kwotę
128.310,93 zł.
2. Budowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji UMiG W
budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł. W ramach Strategii zakupiono
głównie serwer dla UMiG, licencję InforLex, uruchomiono aplikację mis-Partner 2,
niezbędną
do
monitorowania
wykonania
budżetu.
Wydatkowano łącznie kwotę 95.302,18 zł.
Rozdział - 75095 Pozostała działalność
1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta Swarzędz- Z
uwagi na realizację przedsięwzięcia „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy
Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym” odstąpiono od realizacji powyższego zadania.
Zaplanowana kwota 30.000 zł nie została wydatkowana.
2. Budowa systemu informatycznego w ramach wsparcia rzemiosła stolarskiego Gminy
Swarzędz - na realizację zadania przeznaczono w 2010 roku kwotę 24.000 zł stanowiącą
udział własny Gminy w projekcie unijnym „innowacyjna gospodarka”. W ramach
wsparcia rzemiosła stolarskiego Gminy Swarzędz opłacono wykonanie prezentacji 3D
oraz wykonanie projektu obudowy infokiosku. Wydatkowano łącznie kwotę 23.651,09 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
1. Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Swarzędzu – w ramach zadania
przekazano środki na zakup samochodu w planowanej wysokości 33.000 zł, która została
wydatkowana w całości.
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i Kobylnicy - w
budżecie na 2010 rok zabezpieczono kwotę 25.000 zł. Łącznie za kwotę 23.115 zł
zostały zakupione: pompa pływająca „Leda”, silnik zaburtowy „Honda’ oraz przyczepa do
pontonu.
Rozdział 75416 Straż Miejska
1. Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej – w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę
117.850 zł, którą wydatkowano w całości.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
1. Budowa ogrodzenia w Gminnym Centrum Informacji – kwota zaplanowana 9.499
zł , wydatkowana 9.498,92 zł
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
1. Zakup sprzętu audio-video /program Kapitał Ludzki/ - wydatkowano zaplanowaną kwotę
13.500 zł.
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
1. Budowa powiatowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie – w ramach
udziału inwestycyjnego Gmina Swarzędz wniosła kwotę 12.620 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
1. Nabycie nieruchomości zabudowanej w Swarzędzu, ul. Poznańska nr 14 – plan
środków w wysokości 3.060.000 zł. Gmina w ramach przetargu nabyła aktem notarialnym
nieruchomość położoną w Swarzędzu, przy ulicy Poznańskiej nr 14 wraz z budynkiem
użytkowym – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, wydatkowano
3.055.831,44 zł.
2. Adaptacja i wyposażenie budynku w Swarzędzu, ul. Poznańska nr 14 – 440.000 zł.
Zlecono opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń na salę sesyjną z remontem
sanitariatów oraz dachu. Wydatkowano kwotę 303.873,64 zł
3. Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe przy
świetlicy w Gortatowie – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
W budżecie na 2010 rok zabezpieczono kwotę 5.000 zł, która została wydatkowana.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
1. Budowa mini boiska sportowego w Gruszczynie – zadanie realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego. Na wykonanie zadania zaplanowano w 2010 roku
kwotę 24.638 zł, wydatkowano 24.599,99 zł.
2. Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Karłowicach – zadanie
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 zaplanowano kwotę
14.266 zł, wydatkowano 11.415,72
3. Remont ogrodzenia oraz doposażenia ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Kobylnicy- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Fundusz
Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 24.638 zł, na ustawienie
ogrodzenia wydatkowano kwotę 24.592,15 zł.
4. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Paczkowie – zadanie inwestycyjne
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono
kwotę 15.000 zł, która została wydatkowana w całości.
5. Budowa boiska sportowego w Wierzonce- zadanie realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego. Na wykonanie zadania zaplanowano w budżecie na 2010 rok kwotę 15.029 zł,
wydatkowano 14.839,39 zł.
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Zadania niewygasające w 2009 roku przekazane do realizacji w roku 2010
Na realizację zadań niewygasających w roku 2009 przekazanych do realizacji w roku 2010
pozostawiono kwotę 3.720.939 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.
Niewykorzystane w planowanym terminie środki finansowe, w łącznej kwocie 2.603.209 zł
zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych
nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. Budowa wodociągu w ulicach: Gromadzkiej, Włodarskiej, Sołeckiej, Leszka,
Mieszka, Zimowita, Kazimierza, Wojtowskiej, Kmicica i Chabrowej
Zabezpieczono środki w wysokości 51.362 zł, wykorzystano kwotę 48.007 zł na
końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej, zgodnie z terminem
płatności
wynikającym z podpisanej umowy.
2. Budowa wodociągu w ul. Średzkiej na odcinku od ul. Rzepakowej w Swarzędzu do
ul. Olszynowej w Rabowicach
Zabezpieczono kwotę 42.090 zł, wydatkowano 21.045 zł, jako pierwszą płatność
za opracowywaną dokumentację
3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Wierzenicy
Kwota 6.649 zł została wykorzystana w całości na końcowe rozliczenie za
opracowanie dokumentacji technicznej.
4. Modernizacja ujęcia wody w Gortatowie
Zabezpieczono kwotę
236.913 zł, wydatkowano 228.744,58 zł, prace
zakończono.
5. Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego.
Zabezpieczona kwota 1.250.000 zł nie została wykorzystana.
6. Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie
Kwota 56.720 zł została wydatkowana w całości za opracowaną dokumentację
techniczną.
7. Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, projekt oraz
przebudowa ul. Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Szklarniowej i Sołeckiej.
Zabezpieczono kwotę 92.000 zł, wydatkowano 1.952 zł. Z uwagi na przedłużające się
procedury związane z uregulowaniem stanu formalno-prawnego, nie było możliwości
terminowego opracowania dokumentacji.
8. Budowa chodnika w ulicy Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie
Pozostawiona kwota 20.179 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji.
9. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy
Zabezpieczono kwotę 63.000 zł, wykorzystano 33.003,44 zł. Z uwagi na
przedłużające się procedury związane z uregulowaniem stanu formalno-prawnego, nie
było możliwości terminowego opracowania dokumentacji.
10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu
Zabezpieczono kwotę 25.000 zł, wydatkowano 24.447,41 zł.
11. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej
Kwota 9.080 zł została wydatkowana w całości.
12. Budowa chodnika w ulicy Sołeckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do
drogi krajowej nr 92
Kwota 3.980 zł została wydatkowana .
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13. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu.
Kwota 800.000 zł nie została zrealizowana . Z uwagi na przedłużającą się procedurę
związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej, nie było możliwości terminowego
opracowania dokumentacji.
14. Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie
Zabezpieczona kwota 40.000 zł nie została zrealizowana z uwagi konieczność zmiany
procedury opracowywania dokumentacji technicznej.
15. Budowa i renowacja mieszkań
Kwota 358.715 zł nie została zrealizowana.
16. Remont budynku przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu
Kwota 282.737 zł została zrealizowana na zakończenie remontu budynku przychodni w
Swarzędzu.
17. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu
Kwota 3.721 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji.
18. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną
i paliwa gazowego
Środki w wysokości 11.404 zł zostały zrealizowane.
19. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i
młodzieży.
Środki w wysokości 302.389 zł zostały zrealizowane
20. Moje boisko Orlik 2012
Zabezpieczono kwotę 65.000 zł, zrealizowano 63.671,03 zł na zakończenie
budowanych obiektów.
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