Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych
w I półroczu 2016r.
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1.

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie,
realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki
finansowe na rok 2016 wynoszą 100.000 zł (kwota – 70.000 zł - finansowanie ze
środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo
ochrony środowiska)., W I półroczu br. wydatkowano kwotę 13.599,69 zł.
Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na
budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej
w Gruszczynie.

2.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
Gruszczynie i Kobylnicy – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2019,
znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynoszą 250.000
zł, wydatkowano 212.673,13 zł, na realizację zadania: „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w ul. Brzask, Świt, Krańcowej, Katarzyńskiej w
Gruszczynie”. Zadanie zakończone i rozliczone.

3.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie – zadanie
realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki
finansowe na rok 2016 wynoszą 350.000 zł (kwota 143.000 zł - finansowanie ze
środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo
ochrony środowiska), w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Środki
zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, w tym budowę tzw.
„dodatkowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej”, które nie były uwzględnione w
dokumentacji projektowej w projekcie realizowanym w ramach Związku
Międzygminnego Puszcza Zielonka etap III.

4.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
Gortatowie i Jasinie – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w
WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 917.000 zł, w I półroczu
wydatkowano kwotę 534.870 zł., na kontynuację budowy rurociągu tłocznego w
miejscowości Jasin i Gortatowo”. Zadanie zakończone i rozliczone. Pozostałe
środki zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gortatowie, w
tym budowę tzw. „dodatkowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej”, które nie były
uwzględnione w dokumentacji projektowej w projekcie realizowanym w ramach
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka etap III.

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy – zadanie realizowane
w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2016
wynoszą 800.000 zł, (kwota 227.318 zł - finansowanie ze środków ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska).
Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji
technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz zbiorczej biologicznej
oczyszczalni ścieków w Wierzenicy. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
Ogłoszony został przetarg na realizacje zadania, w I półroczu nie poniesiono
nakładów finansowych.
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6.

Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Swarzędz zadanie realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF.
Planowane środki na rok 2016 wynoszą 25.000 zł, w I półroczu wydatkowano
kwotę 20.000 zł, na wykup sieci wodociągowej o dł. 237 mb w ul. Na Skarpie w
Kobylnicy, zrealizowanej w latach ubiegłych przez prywatnych inwestorów.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, ul.
Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Katarzyńską do Placu
Gruszczyńskiego – dotacja dla Starostwa Powiatowego – zadanie jednoroczne,
plan na rok 2016 wynosi 1.250.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów
finansowych. Środki zostaną przekazane po uprzednim zawarciu stosownego
porozumienia.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
1.

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy –
zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2017. Zadanie znajduje się w WPF.
W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 800.000 zł, w I półroczu nie
poniesiono nakładów finansowych.

2.

Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – zadanie realizowane w latach
2012-2020, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2016 wynosi 200.000 zł, w I półroczu
nie poniesiono nakładów finansowych. Środki przeznaczone na kontynuację prac
związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących: przebudowy
ul. Transportowej w Zalasewie i Garbach, budowy pętli autobusowej, parkingu oraz
drogi dojazdowej do kościoła w Wierzenicy, przebudowy ul. Zielonej w Swarzędzu,
budowy ul. Polskiej w Zalasewie, utwardzenia drogi wewnętrznej w rejonie
kompleksu sportowego przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu, budowa fragmentu
chodnika łączącego ul. Pogodną w Swarzędzu z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową.

3.

Przebudowa ulic w Bogucinie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 20122019. Zadanie znajduje się w WPF. Planowe środki na rok 2016 wynoszą 1.200.000
zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 643.100,81 zł na realizację przebudowy ulicy
Jaśminowej w Bogucinie. Zadanie zakończono, końcowe rozliczenie w II półroczu br.

4.

Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie
Miasta i Gminy Swarzędz – zadanie realizowane w latach 2011-2019, znajdujące
się w WPF, w roku 2016 zabezpieczono kwotę 1.400.000 zł, przeznaczoną na
rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli:
Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu. W I półroczu nie
poniesiono nakładów finansowych. Zawarto umowę o inwestorstwo zastępcze na
modernizacje sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z Aquanet S.A., która
zostanie wykonana w ramach kolejnego etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego.
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania planowane w III kw.
2016 r.

5.

Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w
Łowęcinie – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W
roku 2016 przeznaczono kwotę 100.000 zł, wydatkowano 37.800 zł. na opracowanie
projektów podziałów nieruchomości, niezbędnych do kontynuacji prac związanych z
opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Zygmunta
Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, wraz z
uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
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6.

Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 –
zadanie realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na
2016 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł na kontynuację zadania związanego z
opracowaniem dokumentacji projektowej, w I półroczu nie poniesiono nakładów
finansowych.

7.

Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa,
Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa,
Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka,
Szewska, Kowalska, Ślusarska) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 20152020. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2016 planuje się kwotę 550.000 zł na
przebudowę ulicy Zachodniej w Swarzędzu, w I półroczu nie poniesiono nakładów
finansowych. W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na realizację
zadania. Budowa zakończona, rozliczenie zadania w II półroczu 2016 r. Dodatkowo
środki przeznaczone są na kontynuację prac związanych z opracowaniem
dokumentacji technicznych dotyczących: przebudowy ul. Nowy Świat, Zamkowej,
Adama Mickiewicza i Placu Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, przebudowy
ulicy Mylnej, Bramkowej i Gołębiej w Swarzędzu wraz z uzyskaniem prawomocnych
decyzji umożliwiających realizację zadania

8.

Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej,
Jeżynowej, Heweliusza w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) – inwestycja
wieloletnia, realizowana w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do
budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania, w I
półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Ogłoszono przetarg nieograniczony
na przebudowę ul. Glebowej. Z uwagi na to, że oferty złożone w drodze przetargu
nieograniczonego przekraczały środki zagwarantowane w budżecie, przetarg
unieważniono. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Jeżynowej w
Zalasewie.

9.

Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu
(Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego) – zadanie
wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na
2016 rok zabezpieczono kwotę 2.100.000 zł na przebudowę ulicy Modrzejewskiej w
Swarzędzu. Na aktualizację kosztorysów wydatkowano 3.321 zł. Zawarto umowę o
inwestorstwo zastępcze z Aguanet S.A., na wymianę odcinka sieci wodociągowej,
która zostanie zrealizowana w ramach przebudowy w/w ulicy. Ogłoszono przetarg
nieograniczony na realizacje przebudowy ul. Modrzejewskiej.

10. Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej
oraz Placu Zielonego w Swarzędzu – zadanie realizowane w latach 2015-2019,
znajdujące się w WPF. Zabezpieczono kwotę 1.300.000 zł na rozpoczęcie realizacji
I etapu zadania, wydatkowano kwotę 12.300 zł, na rozdzielenie i aktualizację
dokumentacji technicznej oraz kosztorysów. Ogłoszono przetarg nieograniczony na
przebudowę ul. Pawiej i Orlej w Swarzędzu. Kontynuacja zadania w kolejnych latach
11. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – zadanie wieloletnie, realizowane
się w latach 2015-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016
wynoszą 500.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Środki
finansowe przeznaczone są wykup nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie
ulicy Swarzędzkiej w Janikowie. Trwa procedura administracyjna, prowadzona przez
Starostę Poznańskiego, związana z wykupem nieruchomości przez Gminę Swarzędz
w celu przebudowy ul. Swarzędzkiej w Janikowie.
12. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2019, znajdująca się w WPF. W
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roku 2016 przeznacza się kwotę 800.000 zł, wydatkowano 28.044 zł, na
opracowanie dokumentacji technicznej na remont ul. Sokolnickiej w Paczkowie i
Sokolnikach Gwiazdowskich. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację
zadania.
13. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – zadanie wieloletnie, realizowane
w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Na opracowanie dokumentacji
i modernizację ul. Bliskiej do budżetu na rok 2016 wprowadza się kwotę 25.000 zł,
wydatkowano 22.840 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej.
14. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - zadanie wieloletnie, realizowane
w latach 2013-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok
2016 wynoszą 3.400.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Modrzewiowej i
Leszczynowej w Gruszczynie. Dodatkowo środki przeznaczone są na kontynuację
prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących:
przebudowy ul. Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od
ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do
ul. Nowowiejskiego), przebudowy ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie na odcinku od ul.
Swarzędzkiej od ul. Promyk, przebudowy ul. Krańcowej
15. Budowa kładki nad drogą krajową nr 92 – zadanie wieloletnie, realizowane w
latach 2012-2019, znajdujące się w WPF. W roku 2016 zaplanowano kwotę 150.000
zł na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, w I
półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace związane z
opracowaniem pełnobranżowej dokumentacji technicznej.
16. BUDŻET OBYWATELSKI - WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016
zaplanowano kwotę 70.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację
zadania pn. Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej – przed
Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie,
wydatkowano kwotę 66.165 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
17. BUDŻET OBYWATELSKI - WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016
zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania pn. Rozwój niskoemisyjnej
mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki
rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego. W I półroczu nie poniesiono
nakładów finansowych. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji
technicznej.
18. Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych - zadanie majątkowe
jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę
40.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
19. Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu –
zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano
kwotę 2700.000 zł, wydatkowano 268.111,99 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
20. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego
w Kobylnicy – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016
zaplanowano kwotę 450.000 zł, wydatkowano 32.000 zł, na aktualizację
dokumentacji technicznej oraz kosztorysów.
21. Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu - zadanie jednoroczne. Na
realizację zadania w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 600.000 zł,
w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Na końcowym etapie jest
opracowanie dokumentacji technicznej.
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Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu – zadanie jednoroczne. Na
realizację zadania w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 883.432 zł, do końca
czerwca br. Wydatkowano łączną kwotę 860.552 zł na zakup nieruchomości zajętych
pod drogi, położonych w Kobylnicy, w Garbach, w Swarzędzu oraz na zakup
nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w Łowęcinie.

Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego
1.

Modernizacja budynków mieszkalnych i przekształcenie lokali użytkowych na
lokale mieszkalne – zadanie jednoroczne, na rok 2016 zaplanowano kwotę 340.000
zł , w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność
1.

Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach
2012-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania zaplanowano
kwotę 150.000 zł. W roku 2016 środki przeznaczone są na kontynuacje programu
modernizacji kamienic na Rynku. W I półroczu nie poniesiono nakładów
finansowych.

2.

Budowa budynków komunalnych – zadanie wieloletnie, realizowane w latach
2016-2018, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę
100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Opracowano
dokumentacje budowlana na podstawie której, uzyskano decyzje pozwolenia na
budowę. Trwają prace związane z opracowaniem pełnobranżowej dokumentacji
wykonawczej.

3.

Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na
dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych – zadanie
realizowane w latach 2015-2017, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na
rok 2016 zaplanowano kwotę 500.000 zł, wydatkowano 31.365 zł, na opracowanie
dokumentacji technicznej na wyposażenie obiektu.

4.

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 i os.
Kościuszkowców 20 na potrzeby OPS w Swarzędzu – zadanie realizowane w
latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono
kwotę 400.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację inwestycji,
w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace projektowe
obejmujące adaptację pomieszczeń oraz przebudowę układu komunikacyjnego w
rejonie budynku przy ul. Poznańskiej 25.

5.

Modernizacja nieruchomości – ul. Poznańska 15 w Swarzędzu – zadanie
jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę
20.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin
1.

Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem - zadanie realizowane w
latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2016
zaplanowano kwotę 250.000 zł, do końca I półrocza wydatkowano łącznie
124.531,67 zł, w tym min. na: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
przyłącza energetycznego od stacji transformatorowej, zakup i montaż
klimatyzatorów na III piętrze Ratusza oraz na remont elewacji na wschodniej
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ścianie Ratusza, celem przygotowania miejsca na montaż tablicy honorowej
„Miasta współpracujące z Gminą Swarzędz”.
2.

Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy – zadanie jednoroczne,
plan na 2016 rok wynosi 200.000 zł. W ramach zadania wykonana jest adaptacja
pomieszczenia po „bankomacie” na zaplecze socjalne, zlecono opracowanie
dokumentacji dotyczącej remontu w pomieszczeniach Biura Rady.
Rozliczenie finansowe w II półroczu br.

3.

Zakup
wyposażenia,
sprzętu
teleinformatycznego
oraz
licencji
oprogramowania dla UMiG – zadanie jednoroczne. Na rok 2016 zaplanowano
kwotę 120.000 zł. Zakupiono min. urządzenia wielofunkcyjne UTAX 3555 i MFP
( 4 szt.), komputery LENOVO AIO S50-30 ( 8 szt.), telefony IPhone 6S. Łącznie
wydatkowano kwotę 98.258,60 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
1.

Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji
Urzędu – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono
kwotę 60.000 zł, wydatkowano 6.363,60 zł na rozbudowę sieci bezprzewodowej na
terenie wsi Rabowice i Zalasewo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
1.

Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu
i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem
– zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w
WPF. Na realizację zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 50.000 zł, w I
półroczu nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja w II półroczu br.

2.

Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w
Kobylnicy (§ 6060) – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na
rok 2016 zabezpieczono kwotę 10.000 zł, celem doposażenia jednostek OSP w
specjalistyczny sprzęt ratowniczy, realizacja w II półroczu, w I półroczu nie
poniesiono nakładów finansowych.

3.

Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w
Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) – zadanie majątkowe jednoroczne. Na
realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 15.000 zł, w
I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja w III kwartale br.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe
1.

Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego – zadanie
jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę
60.500 zł, na modernizację systemu łączności - przejścia na łączność cyfrową oraz
na doposażenie sprzętowni Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, do
końca czerwca br. wydatkowano kwotę 4.617,42 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność
1.

Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz – zadanie
majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 60.000 zł,
wydatkowano 14.419,02 na montaż kamery Winion HD serii 7000 Bosch NBN71022-BA z obiektywem i zasilaniem PoE oraz 3 kamer Flexidome IP7000 VR.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
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1.

Modernizacja placówek oświatowych – zadanie majątkowe jednoroczne. W
budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 1.322.000 zł, wydatkowano w I
półroczu 417.068,12 zł. Wykonano: remont pięciu sanitariatów na parterze,
pierwszym i drugim piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu przy
ul. Zamkowej 20, remont sanitariatów na drugim piętrze w Gimnazjum nr 3 w
Swarzędzu, remont dachu łącznika C w Gimnazjum w Zalasewie, remont sufitu
podwieszanego na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.
Opracowano dokumentacje techniczne na wymianę parkietów w salach
gimnastycznych w SP nr 1 i Gimnazjum nr 3 oraz remont wentylacji w sali
gimnastycznej w SP nr 1 w Swarzędzu.

2.

Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole
Podstawowej w Zalasewie – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w
budżecie na rok 2016 wprowadza się kwotę 185.000 zł, w I półroczu wydatkowano
14.760 zł., na opracowanie dokumentacji technicznej. Przeprowadzono dwa
postępowania przetargowe, które unieważniono z uwagi na brak wystarczających
do rozstrzygnięcia środków finansowych w budżecie. Po dokonaniu zmiany
uchwały budżetowej, ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na realizację
zadania.

3.

Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy –
zadanie jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 7.000 zł, w
I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

4.

Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie
– zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się kwotę
67.000 zł, , w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

5.

Modernizacja pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół w
Paczkowie – zadanie jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę
11.316 zł, celem zakupu i montażu klimatyzatora, , w I półroczu nie poniesiono
nakładów finansowych.

6.

Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Zalasewie zadanie jednoroczne, zaplanowano kwotę 44.000 zł , wydatkowano 43.935,60 zł.

7.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy – zadanie realizowane w latach
2014-2019, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę
1.500.000 zł, do końca czerwca 2016r. wydatkowano 119.925 zł, zakończono
prace związane z opracowaniem pełnobranżowej dokumentacji technicznej oraz
uzyskano decyzje pozwolenia. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację
zadania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola
1.

Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola nr 2 w Swarzędzu – zadanie
majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016
zaplanowano kwotę 13.000 zł, wydatkowano 10.996,81 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja
1.

Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu – zadanie majątkowe
jednoroczne, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 8.610 zł, która została
wydatkowana na zakup używanej kserokopiarki Rex-Rotary DSm 635.

2.

Zakup maszyny do polerowania posadzek w Gimnazjum im. M. Kopernika w
Zalasewie – zadanie jednoroczne, do planu na rok 2016 na zakup maszyny
wprowadzono kwotę 8.384 zł, poniesiono wydatek w kwocie 8.364 zł.
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Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
1.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ruchem Klientów – zadanie jednoroczne ,
zaplanowano kwotę 20.000 zł , wydatkowano 19.950,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1.

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na
rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)
– inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Do
budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 4.590.733 zł, wydatkowano w I półroczu
4.053.000 zł. na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, który
w ramach inwestorstwa zastępczego Gminy Swarzędz realizuje Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka”, tj. budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w ul.
Transportowej wraz z przepompownią ścieków, kanalizacje tłoczne w ul. Białowieskiej
w Kruszewni, ul. Królewskiej w Gortatowie, i ul. Olszynowej i Bukowej w Rabowicach.

2.

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na
rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III
(§ 6659) - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2018. Zadanie znajduje się w
WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 585.280 zł, która została
zrealizowana w całości.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast
1.

BUDŻET OBYWATELSKI - WPF lata 2016-2020. Do planu na rok 2016
wprowadzono kwotę 100.000 zł na opracowanie skróconej dokumentacji i realizację
zadania pn. Urządzenie wybiegu dla psów na terenie byłego wysypiska śmieci. W
I półroczu wydatkowano kwotę 3.198 zł Na opracowanie dokumentacji technicznej,
realizacja zadania w II połowie brn

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic
1.

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz –
inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2020, znajduje się w WPF. W roku
2016 zabezpieczono kwotę 800.000 zł, w I półroczu wydatkowano 215.777,78 zł na
budowę oświetlenia w ulicach: Darniowej w Gortatowie, Złotopolskiej w Kruszewni,
Słocińskiego w Bogucinie. Zamontowano dodatkowe oprawy oświetleniowe w
ulicach: Sarbinowskiej w Łowęcinie, Sosnowej w Bogucinie, Na Skarpie w Kobylnicy.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
1.

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie ( dotacja dla
ZGK) – zadanie majątkowe, jednoroczne, zaplanowana kwota 200.000 zł została
przekazana do realizacji, w formie dotacji celowej, do ZGK w Swarzędzu

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1.

Modernizacja świetlic wiejskich – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w
budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 40.000 zł, w I półroczu nie poniesiono
nakładów finansowych.

2.

Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki
Gwiazdowskie, Garby) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2016-2020.
Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 50.000 zł,
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na opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie wykorzystywana w
realizacji zadania w poszczególnych sołectwach Gminy Swarzędz, w I półroczu nie
poniesiono nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
na budowę świetlicy w Bogucinie.
Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
1.

Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w
Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie –
inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2017. Zadanie znajduje się w
WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 5.000.000 zł z przeznaczeniem na
budowę bieżni lekkoatletycznej oraz budowę boiska treningowego na terenie
kompleksu boisk przy ul. Św. Marcin – Kosynierów w Swarzędzu, w I półroczu
wydatkowano kwotę 21.765 zł, na uregulowanie należności za opracowanie
dokumentacji technicznej, na podstawie której uzyskano decyzje pozwolenia na
budowę. W drodze postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację
zadania.

2.

BUDŻET OBYWATELSKI – WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016
zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie koncepcji, projektu i realizację
zadania. pn. Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku
sportowym w Wierzonce, wydatkowano 11.085,99 zł, na opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu oraz dokumentacji techniczną. Realizacja zadania w III
kw. br.

3.

BUDŻET OBYWATELSKI – WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016
zabezpieczono kwotę 100.000 zł, w tym środki na opracowanie skróconego projektu
technicznego na zadanie pn. Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na
os. Kościuszkowców w Swarzędzu, wydatkowano kwotę 6.519 zł, na opracowanie
dokumentacji techniczną. Realizacja zadania w III kw. br.

4.

BUDŻET OBYWATELSKI – WPF lata 2016-2020. Na realizację zadania w roku
2016 zaplanowano kwotę 100.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w kwocie
99.727,91 zł na zadanie pn. Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy
Zespole Szkół w Paczkowie. Zadanie zakończono i rozliczono.

5.

Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży
wraz z wyposażeniem – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2016
zabezpieczono kwotę 150.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 81.051,53 zł.
W ramach wykonano min. montaż: bramek do piłki nożnej w Rabowicach, urządzeń
zabawowych na placu zabaw w Uzarzewie, stożka obrotowego na Placu
Niezłomnych, piaskownicy na placu zabaw w Kruszewni; doposażono plac zabaw w
Łowęcinie, Zalasewie, Sokolnikach Gwiazdowskich; wybudowano siłownię
zewnętrzną w parku przy ul. Piaski w Swarzędzu oraz doposażono siłownię
zewnętrzną przy skateparku w Swarzędzu, wybudowano nowy plac zabaw w
Wierzonce przy przedszkolu.

6.

Ogrodzenie placu zabaw w Bogucinie – zadanie jednoroczne, realizowane w
ramach Funduszu sołeckiego, zaplanowano 11.000 zł , w I półroczu nie poniesiono
nakładów finansowych.

7.

Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym – zadanie jednoroczne, w roku
2016 zaplanowano kwotę 8.000 zł na doposażenie placu zabaw w urządzenia
zabawowe; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, nie poniesiono
nakładów finansowych.
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8.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw w
Gruszczynie) – zadanie jednoroczne, na rok 2016 zaplanowano kwotę 15.000 zł, z
przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w urządzenia
zabawowe; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, nie poniesiono
nakładów finansowych.

9.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gortatowo – zadanie
jednoroczne, na montaż piłkochwytów i ogrodzenie boiska przy świetlicy
zaplanowano w roku 2016 kwotę 10.980 zł, zadanie realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego, nie poniesiono nakładów finansowych.

10.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz
wykonanie zadaszenia w Garbach – zadanie jednoroczne, zaplanowaną na rok
2016 kwotę 18.000 zł przeznacza się na wykonanie zadaszenia na placu
rekreacyjnym, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, w I półroczu nie
poniesiono nakładów finansowych.

11.

Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie
– zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi 15.523 zł, zadanie realizowane w
ramach Funduszu sołeckiego, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

12.

Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Karłowicach – zadanie
jednoroczne, zaplanowaną na rok 2016 kwotę 9.000 zł przeznacza się na zakup i
montaż siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym; zadanie realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

13.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kobylnica – zadanie
jednoroczne, zaplanowana na rok 2016 kwotę 8.500 zł przeznaczono na budowę
placu rekreacyjnego (budowa plenerowej siłowni – zakup min. 2 urządzeń); zadanie
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, w I półroczu nie poniesiono nakładów
finansowych.

14.

Ustawienie siłowni zewnętrznej w Uzarzewie – zadanie jednoroczne, plan na rok
2016 wynosi 12.000 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego.
Na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie
wydatkowano kwotę 11.998,65 zł.

15.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Wierzenica – zadanie
jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi 8.147 zł, zadanie realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego. W ramach zadania planowane jest doposażenie w urządzenia
siłowni zewnętrznej placu zabaw przy świetlicy w Wierzenicy, w I półroczu nie
poniesiono nakładów finansowych.
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Rozdz. 92695 – Pozostała działalność
1.

Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni “Wodny Raj” – zadanie
realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016
zaplanowano 200.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

2.

Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Swarzędzkim
Centrum Sportu i Rekreacji – zadanie jednoroczne , zaplanowane środki w kwocie
80.000 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br.
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