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UCHWAŁA NR XV/117/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 
215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / 
Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale budżetowej Nr V/18/2011 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok , zmienionej Uchwałą Nr VII/23/2011 Rady 
Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011r., Uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 22 lutego 2011r., Uchwałą 
Nr X/43/2011 z dnia 29 marca 2011r., Uchwałą Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 2011r., Uchwałą 
Nr XIII/80/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0151/14/2011 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 stycznia 2011r., Zarządzeniem Nr WSO 
0050.1.26.2011 z dnia 31.03.2011r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.41.2011 z dnia 
10.05.2011r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.46.2011 z dnia 30 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 
WSO 0050.1.54.2011 z dnia 30 czerwca 2011r.wprowadza się następujące zmiany: 

1)W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 560.294,56 zł i ustala się 
plan po zmianach w wysokości 133.725.427,18 zł w tym: 
a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 122.789.188,50 zł 
b) dochody majątkowe stanowią kwotę 10.936.238,68 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 
2)W paragrafie 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 65.788 zł 
i ustala się plan po zmianach w wysokości 7.756.769 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 
3)W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 560.294,56 zł i ustala się plan po 

zmianach w wysokości 143.725.427,18 zł , w tym: 
a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 104.785.898,50 zł 
b) wydatki majątkowe w wysokości 38.939.528,68 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały 
4)W paragrafie 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 65.788 zł 
i ustala się plan po zmianach w wysokości 7.756.769 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 
niniejszej uchwały 

5)W załącznikach nr 1,2,4,5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji 
budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2,3,4 do niniejszej 
uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 3a 



Id: CUCPY-XOPFF-QJTCU-GQSXC-FFCWB. Podpisany Strona 2

6)W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki 
majątkowe o kwotę 805.247,68 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 38.939.528,68 
zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 

7)W paragrafie 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy 
o 42.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 7.581.973 zł , w tym: 
1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
- podmiotowe w kwocie 1.990.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 

8)W paragrafie 9 uchwały budżetowej dokonuje się przesunięcia środków finansowych między 
zadaniami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały 
9)W paragrafie 10 uchwały budżetowej zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz 

określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw otrzymuje nowe 
brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
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Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2011 rok wprowadza się zmiany w zakresie: 
Dochodów budżetowych 
W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75056 , o kwotę 18.788 zł zwiększa się 

dotację celową, przekazaną przez Prezesa GUS – pismo nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 
z dnia 30 czerwca 2011r., na przeprowadzenie narodowego spisu ludności i mieszkań 
w 2011 roku 

W dziale 852 Pomoc społeczna: 
- w rozdziale 85295 - wprowadza się dotację celową w kwocie 47.000 zł, z przeznaczeniem 
na realizację przez OPS w Swarzędzu zadania publicznego – ''Akademia Rodzinnych 
Aktywności” – zgodnie z zawartą umową z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 

- rozdz. 85395 – wprowadza się kwotę 198.785,38 zł, dofinansowanie Projektu 
systemowego „ Fabryka umiejętności”, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie 
z Aneksem do Nr POKL.07.01.01-30-021/08-05 z dnia 30 czerwca 2011r. 

- rozdz. 85395 – zmniejsza się o 245.974,50 zł kwotę dofinansowania Projektu 
systemowego „ Szkolna akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji”, w ramach 
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Zgodnie z zawartą umową Nr POKL.09.01.02-30-272/10-00 z dnia 
17 maja 2011r. i harmonogramem przekazywania środków finansowych, w roku 2011 
realizowana będzie kwota 221.384,43 zł , natomiast kwota 245.974,50 - w roku 2012. 
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 34.064 zł 

zwiększa się dotację celową, przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB.I-
2.3111-173/11 z dnia 4 lipca 2011r., na dofinansowanie zakupu podręczników, w ramach 
programu pomocy uczniom w 2011r. - „Wyprawka szkolna”. 

Wprowadza się kwotę 385.543,24 zł, stanowiącą refundację poniesionych wydatków na 
realizację Projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie 
Swarzędza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym: 
- w dziale 600,rozdział 60016 – 206.929,20 zł 
- w dziale 926,rozdział 92601 – 178.614,04 zł 
W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 wprowadza się kwotę 102.289,44 zł 

stanowiącą refundację poniesionych wydatków na realizacje Projektu pt. 
„Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 wprowadza się kwotę 19.799 zł , 
przekazaną przez Volkswagen Poznań Sp.z o.o. w Poznaniu, z przeznaczeniem na 
realizację projektu oczyszczania Jeziora Swarzędzkiego 

Kwoty dotacji zostały uwzględnione w planie wydatków , zgodnie z przeznaczeniem. 
Wydatków budżetowych bieżących 

1. w dziale 600 Transport i łączność, 
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- w rozdziale 60004 – zmniejszenie o kwotę 32.500 zł zaplanowanych środków na pokrycie 
kosztów związanych z usługą komunikacji autobusowej MPK Poznań linia 55 

- w rozdziale 60014 – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł zaplanowanych środków na remont 
nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych / przeniesienie środków na budowę ulicy 
Planetarnej/ 

- w rozdziale 60016 – przeniesienie kwoty 211.446 zł z planu wydatków rzeczowych do 
planu wydatków majątkowych, w tym: o kwotę 181.446 zł, zaplanowaną na remonty 
chodników, zwiększa się plan finansowy na budowę ulicy Planetarnej, natomiast kwota 
30.000 zł dotyczy wykonania tablic informacyjnych „ kół ratunkowych” dla wsi Rabowice 
i Wierzenica 

2. w dziale 750 Administracja publiczna, 
- rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 15.500 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych 
budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25 

- rozdział 75075 – przeniesienie kwoty 8.000 zł z planu wydatków rzeczowych do planu 
wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło związanych z projektowaniem 
materiałów promocyjnych 

- rozdział 75095 – przeniesienie kwoty 10.000 zł z planu wydatków rzeczowych do planu 
wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło związanych z realizacją imprez 
miejskich 

3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 
- w rozdziale 75412 – zwiększenie o kwotę 11.500 zł dotyczy wydatków związanych 
z zakupem paliwa, ponadto przeniesienie kwoty 20.000 zł z wydatków majątkowych do 
planu wydatków rzeczowych na pokrycie kosztów eksploatacyjnych 

- w rozdziale 75414 – przeniesienie kwoty 20.000 zł z wydatków rzeczowych do wydatków 
majątkowych, celem zakupu i montażu syreny alarmowej 

4. w dziale 801 Oświata i wychowanie, 
- w rozdziale 80101 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu świadczeń na rzecz osób 
fizycznych, w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej 

- w rozdziale 80104 – przeniesienie kwoty 5.500 zł z planu wydatków rzeczowych do 
wydatków majątkowych – celem zakupu zmywarki dla Przedszkola w Kobylnicy 

- w rozdziale 80110 – przeniesienie kwoty 10.700 zł z planu wynagrodzeń do planu 
wydatków rzeczowych, z przeznaczeniem na zakup i montaż czujek PIR w Gimnazjum im. 
M. Kopernika w Zalasewie 

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
- w rozdziale 85305 – zwiększenie planu usług remontowych o kwotę 5.000 zł, celem 
usunięcia awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej w Żłobku Maciuś w Swarzędzu 

- w rozdziale 85395 – zmniejszenie o kwotę 23.867,93 zł wynika z dokonanych zmian 
w zakresie realizacji poniższych programów: 

- zmniejszenie o kwotę 245.974,50 zł dotyczy dofinansowania Projektu systemowego 
„Szkolna akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji”, w ramach programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zgodnie z zawartą umową Nr POKL.09.01.02-30-272/10-00 z dnia 17 maja 
2011r. i harmonogramem przekazywania środków finansowych, w roku 2011 realizowana 
będzie kwota 221.384,43 zł , natomiast kwota 245.974,50 - w roku 2012. Ponadto, kwotę 
102.000 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu wynagrodzeń 
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- zwiększenie o kwotę 198.785,38 zł, dotyczy dofinansowania Projektu systemowego „ 
Fabryka umiejętności”, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie 
z Aneksem do Nr POKL.07.01.01-30-021/08-05 z dnia 30 czerwca 2011r., realizowanego 
przez OPS w Swarzędzu. Kwota 190.785,38 zł dotyczy realizacji zadania w ramach 
wydatków bieżących, natomiast kwota 8.000 zł – w ramach wydatków majątkowych. 
Ponadto, z działu 852, rozdział 85214 , paragraf 3110 przenosi się kwotę 23.321,19 zł, 

która stanowi wkład własny Gminy w realizacji projektu. 
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
- w rozdziale 90002 - zwiększenie o kwotę 2.500 zł zaplanowanych środków selektywną 
zbiórkę leków – zadanie realizowane w ramach ochrony środowiska, 

- w rozdziale 90003 – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków rzeczowych, 
- w rozdziale 90095 – zmniejszenie o kwotę 14.000 zł dotyczy zaplanowanych środków na 
zakup urządzenia do kontroli nielegalnych przyłączy. Urządzenie zostało zakupione ze 
środków budżetowych, nie pochodzących z ochrony środowiska, 

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – zwiększenie 
o łączną kwotę 59.000 zł, w tym: 

a) o kwotę 42.000 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Swarzędzu, na 
pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacyjnych / gaz, woda, ścieki, wywóz nieczystości/ 
nowego budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14. 

b) kwotę 17.000 zł przeznacza się na pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacyjnych – 
głównie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na terenie Gminy 

8. W dziale 926 Kultura fizyczna 
- w rozdziale 92601 – kwotę 54.370 zł dotyczącą bieżącego utrzymania placów zabaw 
i terenów sportowo-rekreacyjnych przenosi się do planu wydatków majątkowych, w tym 
kwota 28.930 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, 

- w rozdziale 92695 – zwiększenie o łączna kwotę 54.700 zł, w tym: 
kwota 28.500 zł przeznaczona jest na montaż wentylacji i remont pokrycia dachowego 

wielofunkcyjnej sceny zadaszonej 
kwota 20.000 zł dotyczy obsługi przystani ze sprzętem pływającym położonej nad Jeziorem 

Swarzędzkim; odpłatne wypożyczanie sprzętu i jego konserwacja, 
kwota 3.000 zł na wydatki związane z obsługą i konserwacją pomostu pływającego na 

Jeziorze Swarzędzkim 
kwota 1.500 zł na zakup stojaków na sprzęt pływający, 
kwota 1.700 zł dotyczy ponoszonych kosztów oświetlenia ścieżki spacerowej nad Jeziorem 

Swarzędzkim 
W zakresie wydatków majątkowych: 
Dział 01010 – Rolnictwo i łowiectwo 
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ul. Krótkiej 
do ulicy Słonecznikowej – zakończono prace projektowe. Realizacja przewidziana w roku 
2012 jako roboty uzupełniające budowy kanalizacji sanitarnej, w ramach związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Zmniejszenie planu finansowego o kwotę 791 zł. 
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Dział 600- Transport i łączność 
w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe 

1. Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic 
Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej - inwestycja zakończona i rozliczona; istnieje 
możliwość zmniejszenia planu o kwotę 28.598,00 zł. 

2. Budowa chodnika w ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie – zakończono 
opracowanie dokumentacji, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę; zmniejszenie planu 
o kwotę 920,00 zł. 

w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne 
1. Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej – w związku z realizacją zadania 

w ramach „spec ustawy”, a tym samym koniecznością wykupu gruntów zajętych pod pas 
drogowy ul. Planetarnej, należy zwiększyć plan środków finansowych o kwotę 540.000,00 zł. 

2. Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie - zakończono prace projektowe; 
zmniejszenie zaplanowanych środków finansowych o kwotę 630,00 zł. 

3. Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie - zakończono 
prace projektowe, złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zmniejszenie 
zaplanowanych środków finansowych o kwotę 48.000,00 zł. 

4. Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim /porozumienie/ – 
zakończono realizację I etapu, natomiast II etap przewidziany jest do realizacji w roku 2012, 
stąd możliwość zmniejszenia zaplanowanych na 2011 rok środków finansowych o kwotę 
32.000,00 zł. 

5. Budowa sieci parkingów na terenie Miasta i Gminy Swarzędz - w bieżącym roku 
opracowano koncepcję usprawnień organizacji parkowania dla centrum Miasta; zmniejszenie 
zaplanowanych środków o kwotę 1.078,00 zł. 

6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. 
Zielińskiej w Gruszczynie - inwestycja zakończona i rozliczona; zmniejszenie planu o kwotę 
391,00 zł. 

7. Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach - inwestycja zakończona 
i rozliczona ; zmniejszenie zaplanowanych środków o kwotę 11.842,00 zł. 

8. Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
nad jeziorem w Swarzędzu wraz z przystanią – inwestycja zakończona, możliwość 
zmniejszenia planu o kwotę 7.000,00 zł. 

9. Tablice informacyjne – „koła ratunkowe”– wprowadza się kwotę 30.000,00 zł na 
wykonanie tablic informacyjnych tzw. „kół ratunkowych” w Rabowicach i Wierzenicy. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 
w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i Kobylnicy - 
zmniejszenie planu o kwotę 20.000,00 zł. 

w rozdz. 75414 – Obrona cywilna 
1. Zakup i montaż syreny alarmowej - na realizację zadania wprowadza się kwotę 

20.000,00 zł 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
w rozdziale 80104 – Przedszkola 
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1. Zakup zmywarki dla Przedszkola w Kobylnicy – wprowadza się kwotę 5.500,00 zł. 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
w rozdziale 85305 Żłobki 

1. Rewitalizacja żłobka - wprowadza się kwotę 300.000 zł do planu na 2011 rok, 
z przeznaczeniem na przeprowadzenie termomodernizacji i wymianę pokrycia dachowego 
Żłobka "Maciuś" w Swarzędzu, 

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność 
1. Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego (Program Kapitał Ludzki) – 

wprowadza się kwotę 8.000,00 zł, w ramach Projektu systemowego „Fabryka umiejętności”, 
realizowanego przez OPS w Swarzędzu 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
w rozdziale 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

1. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich - 
inwestycja zakończona i rozliczona , zmniejszenie planu o kwotę 1.304,00 zł. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu -inwestycja 
zakończona i rozliczona, zmniejszenie planu o kwotę 26.000,00 zł. 

Dział 926 – Kultura fizyczna 
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 

1. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora 
Swarzędzkiego – zwiększenie planowanych na rok 2011 środków finansowych o kwotę 
25.931,68 zł, w tym uwzględniono kwotę darowizny w wysokości 19.799 zł, przekazanej przez 
Firmę Volkswagen Sp.zo.o. w Poznaniu. 

2. Doposażenie placów zabaw – wprowadza się kwotę 25.440 zł na dostawę i montaż 
urządzeń na istniejących placach zabaw 

3. Zakup i montaż wiaty w Gruszczynie – zadanie realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego – wprowadza się kwotę 4.000,00 zł. 

4. Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Bogucinie , zadanie 
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – wprowadza się kwotę 2.500,00 zł, 

5. Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Jasiniu , zadanie 
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – wprowadza się kwotę 11.620,00 zł, 

6. Doposażenie placu zabaw w Wierzenicy , zadanie realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego – wprowadza się kwotę 2.000,00 zł, 

7. Urządzenie terenu przy świetlicy w Zalasewie , zadanie realizowane w ramach 
Funduszu Sołeckiego – wprowadza się kwotę 8.810,00 zł, 
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