
SPRAWOZDANIE  Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  ZA 2009 ROK

Na realizację zadań majątkowych w 2009 roku łącznie wydatkowano kwotę 39.486.946,17 zł

Wykaz zadań majątkowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 
2009-2011

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 
495.000 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2009 zabezpieczono 
kwotę 40.000 zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania,  a jej 
zakończenie uwarunkowane jest uregulowaniem spraw terenowo-prawnych. 
W 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Budowa  wodociągu  w  ulicach:  Gromadzkiej,  Włodarskiej,  Sołeckiej,  Leszka 
Mieszka, Ziemowita,  Kazimierza, Wójtowskiej,  Kmicica,  Chabrowej -  WPI,  nr 
zad.  78  –  zadanie  realizowane  w  latach  2008-2011.  Całkowita  wartość  zadania 
150.000 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 
oraz mapy geodezyjne do celów projektowych, uzyskano pozwolenie na budowę. 
Środki  zaplanowane  w  2009  roku  -  100.000  zł,  wydatkowano  48.007  zł,  kwota 
51.362,00  zł  została  przeniesiona  do  realizacji  w  2010  roku,  w  ramach  zadań 
niewygasających. 

3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy - WPI, nr zad. 82 -zadanie 
wieloletnie realizowane w latach 2008-2011. Całkowita wartość zadania 70.000 zł. Na 
realizację przedsięwzięcia w 2009 roku zaplanowano 60.000 zł, na opracowanie 
projektu budowlano-wykonawczego wydatkowano kwotę 6.649 zł. Ze względu na 
brak uregulowań spraw terenowo-prawnych, kwota 6.649 zł została przeniesiona do 
realizacji w 2010 roku, w ramach zadań niewygasających. 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy 
Krótkiej do ulicy Słonecznikowej - WPI, nr zad. 83 – realizacja zadania w latach 
2008-2011. Całkowita wartość zadnia 310.000 zł. Na opracowanie dokumentacji w 
roku  2009  zaplanowano  kwotę  4.250  zł,  wydatkowano  4.209  zł  na  opracowanie 
projektu budowlano- wykonawczego.

5. Budowa  wodociągu  w  ulicy  Średzkiej  na  odcinku  od  ul.  Rzepakowej  w 
Swarzędzu  do  ul.  Olszynowej  w  Rabowicach-  WPI nr  zad.  1-01010- realizacja 
inwestycji  w latach  2009-2011.  Na  2009 r.  zaplanowano 60.000 zł,  wydatkowano 
kwotę  13.420 zł  na  wykonanie  map  do  celów projektowych i  wypisów z  rejestru 
gruntów, kwotę 42.090 zł przeniesiono do realizacji w roku 2010, w ramach środków 
niewygasających.  Opóźnienie  związane  z  opracowaniem  dokumentacji  jest 
spowodowane nieterminowym  wydaniem warunków technicznych. 

Dział 600- Transport i łączność
Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy

1. Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego - 
WPI,  nr  zad.  1-60004  –  Zadanie  wieloletnie  realizowane  w  latach  2009-2011, 
całkowita wartość zadania  770.000 zł, w 2009 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł. 
wydatkowano  112,35 zł. Trwają prace projektowe, realizacja zadania w 2010 roku. Z 
zapisów umownych  wynika  ,  że  finansowanie  dokumentacji  zostanie  uregulowane 
fakturą po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

2. Zakup  nowego  taboru  w  ramach  miejskiego  systemu  transportu  publicznego 
-WPI nr zad. 2-60004 – zadanie realizowane w latach 2009-2011, planowana wartość 
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zadania  7.500.000  zł.  Plan  na  2009  rok  -  1.250.000  zł.  W  związku  z  nie 
rozstrzygnięciem przetargu, kwotę planu przenosi się do realizacji w 2010 roku , w 
ramach środków niewygasających.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
1. Modernizacja  i  remont  odcinka  ulicy  Cieszkowskiego  w  obrębie  ulic: 

Kwaśniewskiego,  Słowackiego,  Cmentarnej-  WPI  nr  zad.  1-60014  -  realizacja 
zadania 2008-2011, całkowita wartość zadania 6.830.000 zł. Środki zaplanowane w 
budżecie na rok 2009 - 730.000 zł. Opracowano  dokumentację techniczną. Gmina 
wystąpiła do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę.  Opóźnienie  związane  z  opracowanie  dokumentacji  wynikło  z  faktu 
zaskarżenia  decyzji  środowiskowej,  co  spowodowało  konieczność  ponownego 
wystąpienia o nią. Poniesione wydatki w roku 2009 – 84.640 zł.

2. Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie –  WPI  nr zad. 4-
60014. Realizacja zadania 2009-2012, całkowita wartość zadania 350.000 zł. Środki 
zaplanowane w budżecie na rok 2009 - 64.000 zł. Prace związane z opracowaniem 
dokumentacji rozpoczęto w III kw. 2009r., w związku z tym nie poniesiono nakładów 
finansowych.  Kwotę  56.720 zł  przeniesiono do realizacji  w 2010 roku,  w ramach 
zadań niewygasających.

 
3. Przebudowa ul. Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (projekt oraz 

przebudowa ul. Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Szklarniowej  i  Sołeckiej  ) -  WPI,  nr  zad.  5-60014  –  inwestycja  wieloletnia, 
planowana realizacja w latach 2008-2015. W budżecie w roku 2009 zabezpieczono 
kwotę 708.000 zł.
Opracowano dokumentacje techniczną.  Z uwagi  na nieuregulowany stan formalno-
prawny nieruchomości, brak możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę . 
Trwa proces komunalizacji działek prowadzony przez Gminę Swarzędz i Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu. Do końca grudnia 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 
198.332,60 zł, natomiast kwotę 92.000 zł przeniesiono do realizacji w 2010 roku, w 
ramach zadań niewygasających.

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, całkowita wartość zadania 
195.000 zł, w tym na rok 2009 zaplanowano kwotę 150.000 zł. Wykonano mapy 
geodezyjne do celów projektowych, uzgodniono plan sytuacyjny. Opracowanie 
dokumentacji opóźnione z uwagi na uzyskanie stosownych uzgodnień od właściciela - 
PKP . W 2009 roku wydatkowano kwotę 78.718,21 zł, natomiast kwotę 63.000 zł 
przeniesiono do realizacji w 2010 roku, w ramach zadań niewygasających. 

2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.  Tortunia w Swarzędzu – WPI, 
nr  zad.  5  –  realizacja  zadania  w  latach  2007-2009.  Całkowita  kwota  zadania 
4.100.000 zł, w 2009 roku w budżecie zaplanowano 2.400.000 zł. W ramach zadania 
została  wybudowana  nawierzchnia  pieszo-jezdni  wraz  z  kanalizacją  deszczową. 
Wydatkowano kwotę 2.376.526,20 zł.

3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.  Bema w Swarzędzu – WPI, nr 
zad.  13 –  zadanie  wieloletnie  realizowane w latach 2007-2009,  całkowita  wartość 
zadania  1.710.000 zł. 
W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia pieszo-jezdni wraz z kanalizacją 
deszczową. Prace zostały zakończone i odebrane.
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W  2009  r.  w  budżecie  zaplanowano  930.000  zł,  poniesiono  wydatki  w  kwocie 
928.370,95 zł

4. Budowa  nawierzchni  wraz  z  odwodnieniem  w ulicy  Olchowej  i  Wiśniowej  w 
Bogucinie – WPI, nr zad. 18 – czas realizacji zadania w latach 2007-2009, całkowita 
wartość  zadania  3.633.000  zł.  Realizacja  inwestycji  rozpoczęta  w  roku  2008.  
W budżecie  na 2009 rok zaplanowano kwotę  2.483.000 zł,  poniesiono wydatki  w 
wysokości 2.482.395,53 zł.
W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników 
wraz z kanalizacją deszczową, separatorami i piaskownikami. 

5. Budowa  drogi  -  przedłużenie  ulicy  Planetarnej -  WPI,  nr  zad.  21  –  zadanie 
realizowane  w  latach  2006-2013,  całkowita  wartość  zadania  4.855.400  zł.  
W roku 2009 zaplanowano kwotę 200.000 zł. Opracowano dokumentację techniczną 
oraz uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej.  Poniesiono 
wydatki w wysokości 173.764,60 zł

6. Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich - 
WPI, nr zad. 31 – realizacja zadania w latach 2006-2010, całkowita wartość zadania 
2.049.033 zł. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 1.749.033 zł, wydatkowano 
1.570.479,82 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała bezzwrotne środki finansowe 
w łącznej kwocie 588.033 zł, w tym kwotę 567.033 zł od Wojewody Wielkopolskiego 
oraz 21.000 zł od Starosty Poznańskiego  Realizacja zadania została zakończona.

7. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, Władysława 
Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Kochanowskiego – WPI, nr zad. 36 – 
zadanie wieloletnie 2006-2009. Całkowita wartość inwestycji  3.128.940 zł. Na rok 
2009  zaplanowano  w  budżecie  675.000  zł,  wydatkowano  kwotę  665.665,67  zł.
Inwestycja  została  zakończona,  poniesione  wydatki  związane  były  z  pełnieniem 
nadzorów  inwestorskich,  wykonaniem  robót  dodatkowych  oraz  rozliczeniem 
końcowym  inwestycji.  W  ramach  zadania  wykonano  rozbudowę  oświetlenia 
ulicznego,  usunięcie  kolizji  elektroenergetycznej,  budowę  brakujących  przyłączy 
wodno - kanalizacyjnych, budowę nawierzchni pieszo-jezdni wraz z podbudową.

8. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu - WPI, 
nr  zad.  38  –  realizacja  zadania  w  latach  2006-2009,  całkowita  wartość  zadania 
702.000 zł. W roku 2009 zaplanowano na realizację zadania kwotę 600.000 zł. 
W  ramach  zadania  została  wybudowana  nawierzchnia  ciągu  pieszo-jezdnego  z 
odwodnieniem, wraz z brakującym odcinkiem sieci wodociągowej. Realizacja została 
zakończona,  wydatkowano kwotę 599.824,41 zł

9. Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul.  Mała Rybacka -  WPI, nr zad. 39 – 
realizacja zadania w latach 2006-2011, całkowita wartość - 3.810.000 zł. W roku 2009 
zaplanowano  200.000  zł.  Trwają  prace  projektowe,  których  opracowanie  uległo 
opóźnieniu   z  uwagi  na  konieczność  dokonania  odkrywki  przez  Konserwatora 
Zabytków. Do końca 2009 roku wydatkowano kwotę 84.532,71 zł. 

10. Budowa nawierzchni  wraz z odwodnieniem w ul.  Śniadeckich w Swarzędzu – 
WPI,  nr  zad.  47  -  czas  realizacji  zadania  w latach  2006-2009,  całkowita  wartość 
zadania  561.000 zł. Środki zaplanowane w budżecie na 2009 r. - 525.000 zł. 
W ramach zadania została  wykonana nawierzchnia pieszo – jezdni wraz z kanalizacją 
deszczową.  Do końca  2009  roku poniesiono  wydatki  w wysokości  499.635,34  zł, 
natomiast kwotę 25.000 zł przeniesiono do realizacji w 2010 roku , w ramach zadań 
niewygasających.

20. Budowa  nawierzchni  wraz  z  odwodnieniem  w  ul.  Wieżowej  oraz  w  części
ul. Zielińskiej w Gruszczynie - WPI, nr zad. 48 – realizacja zadania w latach 2007-
2011, całkowita wartość 5.120.000 zł. W 2009 rok zaplanowano 500.000 zł. Trwają 
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prace budowlane, do końca roku 2009 wydatkowano kwotę 499.215,40 zł. 
21. Budowa  nawierzchni  wraz  z  odwodnieniem  w  ul.  Leśnej  w  Gruszczynie -  

WPI,  nr  zad.  49  –  realizacja  w  latach  2007-2010  całkowita  wartość  zadania  
1.134.000  zł.  W  2009  r.  zaplanowano  kwotę  500.000  zł  wydatkowano  
498.910 zł. Trwają prace budowlane, zakończenie prac planowane w 2010 roku.

22. Budowa nawierzchni  wraz z  odwodnieniem  w ul.  Łąkowej  w Gruszczynie –  
WPI, nr zad. 50 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2012, całkowita wartość 
zadania  954.870  zł.  Na  wykonanie  zadania  zaplanowano  w  2009  roku  kwotę 
118.870  zł.  Opracowano  dokumentację  techniczną  oraz  uzyskano  pozwolenie  na 
budowę, poniesione wydatki – 103.124 zł.

23. Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej  - WPI, nr 
zad. 51 – realizacja zadania 2007-2009, całkowita wartość inwestycji 185.400 zł. W 
budżecie  na  2009  r.  zaplanowano środki  w wysokości  155.400  zł.  Na  wykonanie 
chodnika wydatkowano kwotę 145.683,45 zł.

24. Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie - WPI, nr zad. 52 – czas realizacji 
zadania  2007-2009,  całkowita  wartość  zadania  430.000  zł.
W budżecie na 2009 r. zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł, na wykonanie 
zadania wydatkowano kwotę 342.613,24 zł 

25. Budowa ciągu pieszo-rowerowego  od os.  Czwartaków do os.  Kościuszkowców 
przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego - WPI, nr zad. 
53  –  realizacja  zadania  w  latach  2007-2010,  całkowita  wartość  inwestycji 
2.420.000 zł. W budżecie na 2009 r. zaplanowano 1.500.000 zł wydatkowano kwotę 
1.443.371,99 zł. Trwają prace budowlane, zakończenie realizacji w 2010 roku.

26. Budowa  nawierzchni  w  ul. Topolowej  w  Karłowicach –  WPI,  nr  zad.  62  – 
inwestycja wieloletnia realizowana latach 2008-2011, całkowita wartość 1.691.000 zł. 
W roku 2009 zaplanowano 34.000 zł,  poniesiono wydatki w kwocie 33.840 zł,  na 
wykonanie  dokumentacji  budowlano  -  wykonawczej.  W  ramach  zadania  została 
zaprojektowana nawierzchnia jezdni,  wjazdów i  chodników wraz z  odwodnieniem. 
Uzyskano pozwolenie na budowę.

27. Budowa  nawierzchni  wraz  z  odwodnieniem  w  ul.  Pieprzyka  i  na  Placu 
Handlowym w Swarzędzu -  WPI, nr zad. 63 – realizacja zadania w latach 2008-
2010. Całkowita wartość zadania 1.560.000 zł. W budżecie na 2009 r. zabezpieczono 
środki  w wysokości  533.000 zł,  poniesiono wydatki  w kwocie  519.392,80 zł  ,  na 
opracowanie  projektu  budowlano-wykonawczego oraz  rozpoczęcie  realizacji 
inwestycji. Zakończenie zaplanowano na I kwartał 2010r.

28. Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej - WPI, nr zad. 67 - 
realizacja  zadania  w  latach  2008-2012,  całkowita  wartość  inwestycji  
1.304.600  zł.  W  ramach  zadania  wykonano  projekt  budowlano  -  wykonawczy, 
uzyskano  decyzje  lokalizacji  celu  publicznego  oraz  wystąpiono  z  wnioskiem  o 
wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 
279.600 zł, poniesiono wydatki w kwocie 279.599,99 zł.

29.  Budowa nawierzchni  wraz z  odwodnieniem w ulicach:  Wawrzyniaka,  Skargi 
Sienkiewicza  i  Krętej  w  Swarzędzu -  WPI,  nr  zad.  69  –  zadanie  wieloletnie 
obejmujące lata 2008-2010, całkowita wartość zadania 1.730.000 zł. W budżecie na 
2009 r. zabezpieczono środki w wysokości 76.000 zł – wydatkowano kwotę 66.760,60 
zł  na  wykonanie  dokumentacji  budowlano-wykonawczej.  Uzyskano pozwolenie  na 
budowę. Realizacja zadania w 2010 roku.

30. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej - WPI, nr zad. 73 
– realizacja zadania w latach 2008-2012 całkowita wartość zadania 190.000 zł Na rok 
2009 zaplanowano kwotę 92.500 zł 
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W  bieżącym  roku  wydatkowano  kwotę  54.568  zł  na  opracowanie  dokumentacji 
budowlano-wykonawczej.  W ramach zadania  zostało  zaprojektowane  skrzyżowanie 
skanalizowane  typu  rondo  wraz  z  oświetleniem,  dodatkowymi  zatokami 
autobusowymi i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Ze względu na 
trwający proces komunalizacji działek, na których będzie znajdować się inwestycja, 
pozwolenie na budowę otrzymamy w 2010 roku.

31. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora – WPI, nr zad 74 – zadanie 
wieloletnie,  realizowane  w  latach  2008-2012,  całkowita  wartość  inwestycji 
1.650.000 zł. Na rok 2009 zaplanowano kwotę 82.500 zł. Opracowano dokumentację 
techniczną  oraz  uzyskano  pozwolenie  na  budowę,  poniesiono  wydatki  w  kwocie 
81.852,00 zł. 
W ramach zadania zostało zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane typu rondo 
wraz z oświetleniem. Przebudowa planowana w roku 2011.

32.  Budowa chodnika w ulicy Sołeckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do 
drogi krajowej nr 92 - WPI , nr zad. 75 – realizacja zadania w latach 2008-2013. 
W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 15.000 zł. Z uwagi na nieuregulowany 
stan formalno-prawny nieruchomości, brak możliwości uzyskania decyzji pozwolenia 
na  budowę.  Trwa  proces  komunalizacji  działek.  Opracowano  dokumentację 
techniczną,  wydatkowano  7.960  zł,  natomiast  kwotę  3.980  zł  przeniesiono  do 
realizacji w roku 2010, w ramach zadań niewygasających.

33. Projekt  na budowę zatoki  autobusowej przy świetlicy  w Gruszczynie przy ul. 
Swarzędzkiej - WPI, nr zad.76 – Zadanie wieloletnie obejmujące lata realizacji 2008-
2010,  całkowita  wartość  zadania  125.000  zł.  Środki  w  budżecie  na  2009  r. 
zaplanowano  w  wysokości  100.000  zł,  wydatkowano  97.185,02  zł.  Została 
opracowana dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

34. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej – WPI, nr zad. 
77 – realizacja zadania w latach 2008-2012, wartość całego projektu 1.050.130 zł. 
Opracowano dokumentację techniczną. Z uwagi na nieuregulowany  stan formalno- 
prawny,  brak  możliwości  uzyskania  decyzji  pozwolenia  na  budowę.  Trwa  proces 
komunalizacji działek.
W 2009  roku  zaplanowano  27.630  zł,  wydatkowano  18.420  zł,  natomiast  kwotę 
9.080 zł przeniesiono do realizacji w roku 2010 w ramach zadań niewygasających.

35. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora w 
Swarzędzu  -  WPI,  nr  zad.  79  –  czas  realizacji  inwestycji  w  latach  2008-2010, 
całkowita wartość zadania 1.035.000 zł W 2009 roku zaplanowano kwotę 582.500 zł, 
wydatkowano 581.758,09 zł.  Opracowano dokumentację  techniczną oraz  uzyskano 
pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację inwestycji, której zakończenie planuje 
się na I kwartał 2010r.

36. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu - WPI, nr 
zad.  1-60016  -  realizacja  zadania  przyjęta  na  lata  2008-2015.  Całkowita  wartość 
projektu  2.815.000  zł.  W roku  2009  zabezpieczono  środki  w  budżecie  w  kwocie 
935.000  zł,  wydatkowano  123.694,40  zł,  natomiast  kwota  800.000  zł  została 
przeniesiona do realizacji  w roku 2010,  w ramach zadań niewygasających.  Trwają 
prace  projektowe.  Zadanie  wymaga  uzyskania  zezwolenia  na  realizację  inwestycji 
drogowej.  W  ramach  zadania  zostanie  zaprojektowana  nowa  droga  łącząca  ul. 
Rabowicką z drogą krajową ze skrzyżowaniem jednopoziomowym z sygnalizacją oraz 
przejściem przez tory kolejowe obiektem inżynierskim – wiadukt.

37. Przebudowa  ul.  Spadochronowej  w  Gruszczynie -  WPI,  nr  zad.  2-60016  – 
Inwestycja  wieloletnia,  realizacja  zadania  w  latach  2009-2010.  Całkowita  wartość 

46



zadania 160.000 zł. W 2009 r. zaplanowano kwotę 80.000 zł na wykonanie projektu. 
Trwają  prace  projektowe,  zadanie  wymaga  uzyskania  zezwolenia  na  realizację 
inwestycji  drogowej.  Wydatkowano  do  końca  2009  roku  kwotę  31.927,40  zł  , 
natomiast kwota 40.000 zł została przeniesiona do realizacji w 2010 roku, w ramach 
zadań niewygasających

38. Budowa parkingu na os. Kościuszkowców w rejonie bloku nr 14 - WPI, nr zad. 3-
60016 – realizacja zadania planowana w latach 2009-2010.W budżecie na 2009 roku 
zabezpieczono  środki  w  wysokości  500.000  zł.  Na  podstawie  dokumentacji 
opracowanej  na  zlecenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Swarzędzu,  Gmina 
zrealizowała inwestycję. Zadanie zostało wykonane w 2009 roku, poniesione nakłady 
482.647,23 zł.

39. Przebudowa  ul.  Warzywnej  w  Swarzędzu –  WPI,  nr  zad.  4-60016.  Zadanie 
wieloletnie  realizowane  w  latach  2009-2012,  całkowita  wartość  inwestycji  wynosi 
1.650.000 zł.  Na  rok  2009  r.,  zaplanowano kwotę  150.000 zł.  W ramach  zadania 
zostanie  zaprojektowana  nawierzchnia  jezdni,  chodników  i  wjazdów  wraz  z 
odwodnieniem i kanalizacją deszczową. Trwają prace projektowe, zadanie wymaga 
uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji  drogowej.  Do 31 grudnia 2009 roku 
wydatkowano kwotę 114.730,10 zł. 

40.  Przedłużenie ścieżki nad jeziorem w kierunku Pływalni ,,Wodny Raj”- WPI, nr 
zad.  5-60016  –  zadanie  obejmujące  lata  realizacji  2009-2010,  całkowita  wartość 
zadania  -  750.000  zł.  W  2009  r.  zaplanowano  środki  na  realizację  powyższego 
przedsięwzięcia  w  wysokości  50.000  zł,  do  końca  grudnia  2009  roku  poniesiono 
wydatki w wysokości 3.531,90 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej, prace 
projektowe trwają.

41. Projekt na ulicę Owocową w Łowęcinie – WPI, nr zad. 6-60016 – zadanie obejmuje 
lata 2009-2015. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 70.000 zł. Z uwagi na 
oferty związane z opracowaniem dokumentacji przekraczające wysokość środków w 
budżecie,  zadania  nie  zrealizowano.  Poniesione  wydatki  w  kwocie  6.710,00  zł 
związane z opracowaniem map.

42. Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie  - WPI nr 

zad.  8-60016 – zadanie  obejmujące lata  realizacji  2009-2011,  wartość  całkowita  – 
535.732 zł.  W 2009 r., zaplanowano kwotę 24.732 zł, wydatkowano 6.740,50 zł na 
opracowanie map. Prace związane z opracowaniem dokumentacji  rozpoczęto w III 
kw. 2009r., w związku z tym nie poniesiono nakładów finansowych. Kwota 20.179 zł 
została przeniesiona do realizacji w 2010 roku, w ramach środków niewygasających.

43. Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą nad jeziorem 
w Swarzędzu wraz z przystanią – WPI nr zad. 9-60016 – zadanie zaplanowane na 
lata  2009-2015,  wartość  całkowita  855.000  zł.  W 2009  roku  zaplanowano  kwotę 
55.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, do końca grudnia wydatkowano 
kwotę 35.685 zł. Prace projektowe trwają.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Budowa i  renowacja  mieszkań -  WPI,  nr  zad.  1-70005 –  inwestycja  wieloletnia 
realizowana w latach 2007-2011 – całkowita  wartość  inwestycji  -  1.279.000 zł  W 
budżecie  na  rok  2009  na  wykonanie  zadania  zaplanowano  849.000  zł.  W ramach 
zadania  została  wykonana  koncepcja  dla  zagospodarowania  działki  przy  ul. 
Staniewskiego / budowa dwóch budynków komunalnych/ . Wykonano dokumentację 
techniczną  i  złożono  wnioski  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  dotyczącą 
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przebudowy  budynku  hali  produkcyjnej  na  budynek  mieszkalny  wielorodzinny. 
Opracowano  również  dokumentację  rozbiórki  portierni  oraz  złożono  wniosek  o 
pozwolenie na jej  rozbiórkę.  Wykonano naprawę w kotłowni /znajdującej  się  przy 
budynku hali/  i  doprowadzono cieplik  do  budynku.  Poniesiono wydatki  w łącznej 
kwocie  342.028,37 zł oraz kwotę 358.715 zł przeniesiono do realizacji  w roku 2010, 
w ramach środków niewygasających.

Dział 750- Administracja publiczna
Rozdz. 75095- Pozostała działalność

1. Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem 
cyfrowym  -  WPI nr zad. 1-75095 – realizacja programu obejmuje lata 2009-2012, 
zaplanowane środki w budżecie 2009 roku - 850.000 zł / wydatki majątkowe / oraz 
150.000 zł / wydatki bieżące/ . W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy oraz 
teleinformatyczny  dla  100  rodzin  zagrożonych  wykluczeniem  cyfrowym. 
Przeprowadzono również szkolenia. Na realizację programu w 2009 roku, w ramach 
wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 710.800,68 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75495- Pozostała działalność

1. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędza - WPI, nr zad. 30 – 
zadanie  inwestycyjne  obejmujące  lata  realizacji  2005-2011.  Całkowita  wartość 
inwestycji  -  3.140.000  zł.  Na  rok  2009,  zaplanowano  w  budżecie  kwotę  
800.000 zł, w tym kwotę 100.000 zł przekazało, w formie dotacji celowej, Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu. W ramach budowy systemu wybudowano  przyłącza kablowe 
i  zainstalowano  kamerę  na  Rynku  oraz  dwie  kamery   przy  Zespole  Szkół  w 
Paczkowie.  Wybudowano przyłącza światłowodowe i  energetyczne.  Dostosowane i 
uruchomione  zostały  pomieszczenia  Komisariatu  Policji  w  Swarzędzu  do  funkcji 
Centrum Dozoru.  Włączono 5  nowych  kamer  do  systemu monitoringu wizyjnego. 
Łącznie wydatkowano w 2009 roku kwotę 777.786,89 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 zadania w - 850.000 zł. Zabezpieczono w budżecie 
na  rok  2009  środki  w  wysokości  200.000  zł.  Wykonano  koncepcję  projektową 
dziesięcioizbowej szkoły, dobudowanej do Sali sportowej oraz mapy geodezyjne do 
celów  projektowych.  Na  podstawie  opracowanej  koncepcji  w  2010  roku  zostaną 
zlecone prace projektowe. Poniesione wydatki w 2009 roku – 64.782 zł. 

Rozdz. 80104- Przedszkola
1. Rozbudowa Przedszkola ,,Zielona Półnutka” nr 5 w  Swarzędzu - WPI, nr zad. 1-

80104 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. Na realizację zadania 
w  2009  roku  zaplanowano  kwotę  75.000  zł.  Wykonano  projekt  rozbudowy 
przedszkola  oraz  uzyskano  pozwolenie  na  budowę.  Wydatkowano  łącznie  kwotę 
65.500 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdz. 85195- Pozostała działalność

1. Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu – WPI, nr zad. 45 – realizacja 
inwestycji  w latach 2007-2012. Całkowita wartość zadania - 2.569.100 zł.  W roku 
2009 do budżetu wprowadzono kwotę 1.000.000 zł. Trwają prace remontowe budynku 
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przychodni przy ulicy Poznańskiej w Swarzędzu. W 2009 roku wydatkowano kwotę 
717.262,65 zł , natomiast kwota 282.737 zł została przeniesiona do realizacji w roku 
2010 w ramach zadań niewygasających.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich – 
WPI, nr zad. 24 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2004-2010. Całkowita 
wartość projektu wynosi 21.131.000 zł. W budżecie na 2009 rok zabezpieczono kwotę 
10.236.000 zł. 
W  ramach  zadania  wykonano  roboty  budowlano-montażowe  związane  z  budową 
kolektora  deszczowego  –  roboty  ziemne,  montaż  rurociągów  i  zespołu  urządzeń 
podczyszczających.  Ponadto  wydatki  dotyczyły  nadzorów:  autorskiego, 
inwestorskiego,  archeologicznego,  jak  również  wykonania  map  dla  celów 
projektowych. Wydatkowano w 2009 roku  łącznie 10.235.607,78 zł.

2. 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, nr zad. 25 - realizacja inwestycji w latach 2004-2010 
Całkowita  wartość  zadania  -  1.242.697  zł.  Na  realizację  zadania  w  roku  2009 
przeznacza się kwotę 5.000 zł.  Poniesiono wydatki  w kwocie 4.290,67 zł,  tytułem 
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu - WPI, 
nr zad. 84 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2010. Całkowita wartość 
projektu wynosi 400.000 zł. Na realizację inwestycji na rok 2009 zaplanowano kwotę 
90.000 zł,  poniesione wydatki  w kwocie 3.721 zł  dotyczyły opracowania projektu 
budowlano-wykonawczego. Realizacja zadania przewidziana na rok 2011.

4. 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, nr zad. 2 – realizacja zadania obejmuje lata 2005-2009, wartość całkowita – 
1.368.189 zł. W budżecie na 2009 r. zabezpieczono środki w wysokości 509.908 zł, 
wplata Gminy opiewała na kwotę 464.908 zł.

5. Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w 
ramach  Związku  Międzygminnego  Puszcza  Zielonka  w  miejscowościach: 
Swarzędz, Zalasewo, Paczkowo, Kruszewnia – WPI  nr zad. 2-90001 , plan na 2009 
rok  –  55.000  zł.  Powyższe  dotyczyło  partycypacji  w  kosztach  opracowania 
dokumentacji projektowych na zlecenie Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. 
Gmina  Swarzędz  zobowiązała  się  do  opracowania  projektu  we własnym zakresie. 
Projekty zostały wykonane, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Wydatkowano 
kwotę 54.476,66 zł.

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi
1. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach 

-  WPI,  nr  zad.  27-  realizacja  zadania  w  latach  2006-2014,  wartość  całkowita 
-6.044.728 zł. Na 2009 rok w budżecie zaplanowano kwotę 694.728 zł. Poniesione 
wydatki  w  wysokości  606.804,02  zł  dotyczyły  aktualizacji  projektu  budowlano-
wykonawczego oraz realizacji robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone. 
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Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic
1.  Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – 

WPI, nr zad. 26 – Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2003-2015. Przewidziana 
całkowita wartość inwestycji - 8.035.000 zł.
Trwają prace projektowe. Zadania zakończone, odebrane oraz rozliczone w ulicach: 
Kościuszki, Kwaśniewskiego w Swarzędzu, Rolnej, Letniej, Lodowej w Paczkowie, 
Jesiennej w Łowęcinie. 
W trakcie realizacji ulice: Królewska, Marszałkowska , Dożynkowa w Gortatowie, 
Sokolnicka w Sokolnikach, Cmentarna w Jasiniu, Działkowa w Wierzonce, 
Turystyczna w Janikowie, Na Stoku  i osiedle przy Krańcowej w Gruszczynie, Zielona 
w Bogucinie. 
W 2009 roku zaplanowano w budżecie  kwotę 1.600.000 zł, poniesiono wydatki w 
wysokości 859.496,82 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.  Remont  świetlicy  w  Gruszczynie  –  WPI,  nr  zad.  44  –  inwestycja  wieloletnia 
obejmująca lata 2007-2009. Na wykonanie zadania zaplanowano łącznie wydatki w 
kwocie 150.000 zł. 
W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano naprawę opierzenia. 
Na  rok  2009  wprowadzono  do  budżetu  kwotę  55.000  zł,  wydatki  poniesione  - 
54.503,81 zł

2. Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego - WPI, nr zad. 1-92109 – inwestycja 
planowana na lata 2009-2013, łączna wartość - 3.335.000 zł. W 2009 r. zabezpieczono 
w budżecie kwotę: 75.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1.  Budowa  wielofunkcyjnego  boiska  sportowego  ogólnie  dostępnego  dla  dzieci 
i  młodzieży  -  WPI,  nr  zad.  1-92601  –  inwestycja  wieloletnia  obejmująca  
lata  2009-2011.  W  ramach  zadania  wykonano  dokumentację  projektową  oraz 
wyłoniono  w  drodze  przetargu  wykonawcę  robót,  który  nie  zakończył  prac  w 
umownym terminie. Prace zostaną dokończone w  2010 roku
W budżecie  na  2009  rok  zaplanowano  kwotę  500.000  zł,  poniesiono  wydatek  w 
kwocie 27.520 zł,  natomiast kwota 302.389 zł została przeniesiona do realizacji  w 
roku 2010 , w ramach środków niewygasających.

2. Zagospodarowanie terenu na os.  Mielżyńskiego  w Swarzędzu pomiędzy drogą 
dojazdową do Zespołu Szkół a ulicą Graniczną- WPI nr zad. 2-92601 – realizacja 
planowana  w  latach  2009-2011  za  kwotę  480.000  zł.  W  budżecie  na  2009  rok 
zaplanowano  kwotę  30.000  zł,  wydatkowano  kwotę  20.330  zł  –  opracowano 
dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę. 

3. Moje boisko – Orlik 2012 – WPI nr zad. 3-92601 – program wieloletni 2009-2011, 
planowana wartość  całkowita  3.445.000 zł.  W 2009 roku zrealizowano inwestycję 
polegającą  na  budowie  kompleksu  boisk  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  5  na 
os. Mielżyńskiego w Swarzędzu. Planowane środki - 1.445.000 zł, w tym otrzymane 
dotacje  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  w Poznaniu  - 
333.000 zł  oraz  z  Ministra  Sportu  i  Turystyki  -  333.000  zł.  Wydatkowano  kwotę 
1.086.726,57 zł, natomiast kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem na kontenery- szatnie, 
przeniesiono do realizacji w 2010 roku, w ramach środków niewygasających.
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Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2009 rok

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1. Modernizacja ujęć wody w Gortatowie  –Zaplanowane środki w budżecie 300.000 zł, 

wydatkowano 2.684 zł, na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego. W ramach 
zadania podpisano umowę na wykonawstwo oraz nadzór inwestorski. Kwotę 236.913 zł 
przeniesiono do realizacji w  roku 2010, w ramach środków niewygasających.

2. Budowa  brakujących  przyłączy  wody  w  Janikowie  –  na  realizację  zadania 
przeznaczono kwotę 100.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 18.000 zł na 
opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 600- Transport i łączność
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
1. Remont nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej w granicach administracyjnych Miasta 

Swarzędz. Zaplanowana kwotę 350.000 zł, w tym  kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem 
na ułożenie warstwy wyrównującej oraz ścieralnej o łącznej grubości 6 cm,  na odcinku 
660 mb ulicy Cmentarnej, Gmina otrzymała  ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w 
ramach dotacji celowej. Roboty remontowe zostały wykonane, wydatkowano 350.000 zł.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne 
1. Remont istniejącej kładki nad ulicą Poznańską – Zaplanowano kwotę 100.000 zł.
      W ramach zadania został wykonany kompletny projekt, wydatkowano - 65.937,50 zł.
2. Zakup wiat przystankowych –  zaplanowana kwota 14.152 zł została wydatkowana w 

całości  na  zakup  i  montaż   wiat  przystankowych  przy  ulicach:  Przybylskiego, 
Wrzesińskiej w Swarzędzu oraz  Sokolnickiej i Dworskiej w Paczkowie

3. Wykonanie  tablic  informacyjnych   -  zaplanowana  kwota  76.000  zł,  wydatkowano 
75.762  zł  -  na  wykonanie  tablic  informacyjnych  z  nazwami  ulic  dla:  Swarzędza, 
Zalasewa, Gortatowa, Bogucina i Kobylnicy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Nabycie  prawa  własności  nieruchomości  na  os.  Kościuszkowców  w  Swarzędzu 

Zaplanowano kwotę 75.224 zł, wydatkowano 75.223,98 zł
Gmina skorzystała  z   prawa  pierwokupu w stosunku  działek  położonych  na  terenie  
os. Kościuszkowców .

2. Zakup nieruchomości na ul. Sienkiewicza w Swarzędzu – za kwotę 1.851.000 zł, w 
drodze przetargu, Gmina nabyła aktem notarialnym nieruchomość położoną w Swarzędzu 
przy ulicy Sienkiewicza,  z przeznaczeniem  na lokale mieszkalne.

Dział 70095 Pozostała działalność 
1. Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej 

w  Kamieniu  Pomorskim  –  przeznaczono  kwotę  10.000  zł  stanowiącą  pomoc 
finansową na budowę lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze w Kamieniu 
Pomorskim.  Przekazana dotacja nie  została  jednak wykorzystana i  Gmina Kamień 
Pomorski dokonała  zwrotu powyższej  kwoty na  rachunek Urzędu.

Dział 750- Administracja publiczna
Rozdz. 75023- Urzędy Gmin

1. Zakup  sprzętu  teleinformatycznego  oraz  licencji  oprogramowania  dla  UMiG.

51



W ramach zadania zaplanowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami 
oprogramowania dla UMIG. Zaplanowano środki w budżecie 250.000 zł. Zakupiono 
sprzęt komputerowy, zmodernizowano sprzęt transmisyjny pracujący w sieci LAN, 
zakupiono  licencje  na  oprogramowanie  /  Norma,  PRO,  antywirusowe,  serwerowe 
RedHat,  LOTUS/.  Uruchomiono  system  GPS  pojazdów  Gminy.  Łącznie 
wydatkowano kwotę 244.136,07 zł

2. Budowa systemu informatycznego w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu – 
Zaplanowano  300.000  zł,  wydatkowano  kwotę  291.974,08  zł.
W ramach zadania rozbudowano System Informacji Przestrzennej o możliwości kon-
wersacji danych z  systemu Starostwa Powiatowego oraz zwiększono zakres funkcjo-
nalny aplikacji SIP. Zakupiono systemowe oprogramowanie serwerowe umożliwiają-
ce wdrożenie nowego oprogramowania. Rozpoczęto budowę systemu automatycznej 
archiwizacji. Zakupiono oprogramowanie do wdrażania polityki nadzoru nad odpada-
mi . Zintegrowano obieg dokumentów ze skrzynką e-puap. Wykonano nowy portal 
Gminy wraz z wersjami językowymi. Rozpoczęto proces wdrażania oprogramowania 
księgowego i podatkowego. Rozszerzono funkcjonalność oprogramowania Sigma-op-
tivum.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta Swarzędza

W roku 2009 na powyższy cel zaplanowano kwotę 60.000 zł, którą wydatkowano w 
całości  na zakup sprzętu i uruchomienie nowych Sieciowych Punktów Dostępowych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

1. Budowa  cyfrowego  systemu  łączności  między  jednostkami  ochrony 
przeciwpożarowej  -  inwestycja  realizowana  przez  Komendę  Miejską  PSP  w 
Poznaniu  przy  współudziale  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  innych 
zainteresowanych podmiotów. Wsparcie finansowe, udzielone przez Gminę Swarzędz 
w 2009 roku, zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wydatkowano w całości.

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne
1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy 

– zaplanowano kwotę 34.300 zł, wydatkowano kwotę 33.310,30 zł. W ramach zadania 
zakupiono  agregat  oddymiający oraz  zestaw ratownictwa medycznego  dla  OSP w 
Swarzędzu i w Kobylnicy. 

Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

1. Audyt placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz –  Opracowana została 
ocena  stanu  technicznego  wraz  z  określeniem  potrzeb  remontowych  budynków 
oświatowych znajdujących się na terenie Gminy. W 2009 roku przeznaczono kwotę 
151.500 zł, która została  wydatkowana w całości..

2. Wymiana stolarki okiennej w budynku SP - Nr 1 w Swarzędzu –  Zaplanowano 
74.150 zł, wydatkowano kwotę 73.779,37 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdz. 80110- Gimnazja
1. Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu – zaplanowana kwota na 

2009 rok  180.000 zł, wydatkowano 9.500 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna
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Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Wykonanie  wentylacji  mechanicznej  w  pomieszczeniach  OPS.  Zaplanowano 

kwotę 40.000 zł, poniesiono wydatek w wysokości 38.039,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 Pozostała działalność

1. Zakup  sprzętu  audio-video  –  zaplanowana  kwota  4.300  zł.  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  realizuje 
projekt  systemowy  „Fabryka  Umiejętności”  współfinansowany  przez  Unię 
Europejską. W ramach realizacji projektu, poniesiono wydatek majątkowy w łącznej 
kwocie 4.300 zł  za sprzęt audio-video. 

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90003- Oczyszczanie miasta i wsi 

1. Dosprzętowienie Zakładu Gospodarki Komunalnej –w ramach zadania zakupiono 
ciągnik  rolniczy,  przyczepę  niskopodwoziową  dla  potrzeb  ZGK  w  Swarzędzu. 
Zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł,  wydatkowano 299.123 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
1. Opracowanie  projektu  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło  energię 

elektryczną i paliwo gazowe. Zaplanowano środki w wysokości 38.000 zł, do końca 
2009  roku  poniesiono  wydatek  w  kwocie  26.596  zł  ,  natomiast  kwotę  11.404  zł 
przeniesiono do realizacji w 2010 roku, w ramach środków niewygasających.

Dział 921 - Kultura  i ochrona dziedzictwa  narodowego
Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Remont świetlicy w Uzarzewie  –w ramach zadania wykonano projekt wewnętrznej 
instalacji gazowej. Środki zaplanowane na 2009 r. to 150.000 zł, wydatkowano kwotę 
149.955,26  zł.  Wykonano  kolejny  etap  remontu  świetlicy  wiejskiej  w  Uzarzewie, 
polegający na remoncie instalacji c.o. i saniataritów.

2. Budowa wiatrołapu i  remont  świetlicy  wiejskiej  w Gortatowie  – Zaplanowano 
kwotę  50.000  zł,  wydano  49.889,57  zł. Zrealizowano  inwestycję,  polegającą  na 
dobudowie wiatrołapu do budynku świetlicy. 

3. Zakup  pieca  do  wypalania  gliny  dla  Ośrodka  Kultury  zaplanowaną  kwotę  
10.482 zł wydatkowano w całości.

4. Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Zalasewie – na wykonanie nowej 
instalacji wydatkowano kwotę 26.120 zł, plan opiewał na kwotę 28.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

1. Budowa i doposażenie placów zabaw – Zaplanowano kwotę 370.000 zł. W ramach 
zadania wykonano min.:  projekt budowlany placu zabaw i  małej  architektury przy 
ul.  Kochanowskiego  w  Swarzędzu,  place  zabaw  przy  ulicy  Pogodnej,  przy  ulicy 
Grudzińskiego na terenie ROD „Meblarz”, nad Jeziorem Swarzędzkim w Swarzędzu, 
doposażono w urządzenia zabawowe place zabaw w miejscowościach: Kruszewnia, 
Łowęcin,  Rabowice,  Sokolniki,  Uzarzewo,  Wierzonka,  Wierzenica,  Zalasewo, 
Łowęcin, Bogucin, Garby, Janikowo oraz w  Swarzędzu przy ulicy Kochanowskiego. 
Ponadto zakupiono regulaminy na place zabaw, zakupiono i zamontowano ławki na 
placach  zabaw  oraz  wzdłuż  ścieżki  spacerowej  na  osiedlach   Cegielskiego 
i  Raczyńskiego  w  Swarzędzu,  zakupiono  i  zamontowano  piłkochwyty,  wykonano 
ogrodzenia placów zabaw. Łączne  wydatki zamknęły się  kwotą 157.962,02 zł.

2. Budowa kompleksu sportowego na działce nr 13/1 w Wierzonce – zaplanowana 
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kwota 1.000 zł nie została wydana.
3. Audyt obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Swarzędz –  

W 2009  roku  przeznaczono  kwotę  100.000  zł.  Za  opracowanie  audytu  obiektów 
sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy wydatkowano  kwotę  54.900 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1. Zakup maszyny do konserwacji lodu tzw. „rolba” dla SCSiR.   Za kwotę 129.930 

zł  została zakupiona maszyna, niezbędna do bieżącej konserwacji i utrzymania płyty 
lodowiska. 

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – 

Zadania niewygasające w 2008 roku przekazane do realizacji w roku 2009

Na realizację zadań niewygasających w roku 2008 przekazanych do realizacji w roku 2009 
pozostawiono kwotę   1.234.600 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym. 
Niewykorzystane w planowanym terminie środki finansowe, w łącznej kwocie 173.894 zł 
zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych 
nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Remont dróg powiatowych – Piaski i Kościuszki w Swarzędzu – zadanie zostało 
wykonane, wydatkowano kwotę 98.900 zł

2. Budowa nawierzchni w ul. Wielkiej Rybackiej – zadanie zostało zrealizowane 
wydatkowano kwotę 531.693 zł

3. Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich – 
zadanie zostało zrealizowane; łącznie na wykupy gruntów i realizację zadania 
wydatkowano kwotę 200.000 zł 

4. Remont Ratusza wraz z wyposażeniem – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 
199.869 zł

5. Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Zalasewie , ul. Spacerowa nr 4– 
odstąpiono od realizacji zadania, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych 

6. Przebudowa linii SN w ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu - wydatkowano kwotę 
30.244 zł.
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Wykaz załączników do sprawozdania  opisowego:
1. Dochody budżetowe
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i  innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami 
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego
4. Wydatki budżetowe
5. Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami
6. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego
7. Przychody  i  rozchody  związane  z  finansowaniem  niedoboru  i  rozdysponowaniem 

nadwyżki budżetowej jst
8. Wieloletni program inwestycyjny
9. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych 
10. Wykaz  dotacji  celowych  na  zadania  bieżące  realizowane  na  podstawie  porozumień 

między jst
11. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy
12. Wykaz dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do 

sektora finansów publicznych
13. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
14. Plan Funduszu Ochrony Środowiska
15. Programy unijne 
16. Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej
17. Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury
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