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UCHWAŁA NR XVII/155/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 października 2011 r.

w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i Gminy  Swarzędz  na  lata 
20112032 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 
6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zm.)  w związku  z art.  121  ust.  8 oraz  art.  122  ust.  2 i  3 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej  z dnia  11  stycznia  2011  r. w sprawie  uchwalenia 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i Gminy  Swarzędz  na  lata  20112025  zmienionej 
uchwałą  Nr  VII/22/2011  Rady  Miejskiej  z dnia  25  stycznia  2011  r.,  zmienionej  uchwałą  Nr 
VIII/36/2011 Rady Miejskiej z dnia 22  lutego 2011 r., zmienionej uchwałą Nr X/42/2011 z dnia 
29  marca  2011  r.,  uchwałą  Nr  XII/58/2011  z dnia  24  maja  2011  r.,  uchwałą  Nr  XIII/81/2011 
z dnia  21  czerwca  2011  r.,  uchwałą  Nr  XIV/109/2011  z dnia  19  lipca  2011  r.,  uchwałą  Nr 
XV/116/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/121/2011 z dnia 27 września 2011 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)W §  1 uchwały  „Wieloletnia Prognoza Finansowa”  zmienia  się  treść  załącznika  nr  1,  który 
otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2)W §  2 uchwały  „Wieloletnia Prognoza Finansowa”  zmienia  się  treść  załącznika  nr  2,  który 
otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 20112032 wprowadza 
się następujące zmiany: 

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany i ustala się 
kwotę  dochodów  ogółem  w wysokości  134.396.016,68  zł  oraz  wydatków  ogółem 
w wysokości 145.025.991,68 zł. 
W związku ze zwiększeniem w uchwale budżetowej kwoty deficytu w 2011 roku dokonuje 

się stosownych zmian w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej: 

I. W  części  1c  –  programy,  projekty  lub  zadania  pozostałe    w zakresie  wydatków 
majątkowych następuje zmiana limitów zobowiązań w latach 20112014: 

1. Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w ul.  Wiejskiej  w Swarzędzu –  nr  zad.  1 WPF – 
zmniejsza  się  plan  środków  finansowych w 2012  r.  o kwotę  80.000,00  zł  i w  2013  r.  o kwotę 
450.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł. 

2. Budowa  sieci  wodociągowej  w Jasiniu,  Zalasewie  i Rabowicach –  nr  zad.  3 WPF – 
zmniejsza się plan środków finansowych w 2013 r. o kwotę 200.000,00 zł oraz limit zobowiązań 
do kwoty 600.000,00 zł. 

3. Budowa  wodociągu  w Janikowie  Dolnym –  nr  zad.  4 WPF  –  zmniejsza  się  plan 
środków  finansowych  w 2012  r.  o kwotę  300.000,00  zł,  a zwiększa  się  plan  środków 
finansowych w 2014 r. o kwotę 200.000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 
zł. 

4. Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie nr zad. 5 WPF – zmniejsza się plan środków 
finansowych w 2014 r. o kwotę 90.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 60.000,00 zł 

5. Budowa  sieci  wodociągowej  w ul.  Sarbinowskiej  w Łowęcinie –  nr  zad.  6 WPF – 
zmniejsza się plan środków finansowych w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł oraz limit zobowiązań 
do kwoty 50.000,00 zł. 

6. Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu – nr 
zad. 7 WPF – zmniejsza się plan środków  finansowych w 2013  r. o kwotę 500.000,00 zł oraz 
limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. 

7. Budowa  chodników  i zatok  autobusowych  przy  drogach  powiatowych –  nr  zad. 
8 WPF – zmniejsza się plan środków  finansowych w 2012  r. o kwotę 100.000,00 zł, zwiększa 
się w roku 2014 plan środków finansowych o kwotę 100.000,00 zł  i ustala się limit zobowiązań 
do kwoty 200.000,00 zł. 

8. Budowa nawierzchni wraz  z odwodnieniem w ul.  Dworcowej w Kobylnicy –  nr  zad. 
11 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w 2012 r. o kwotę 1.020.000,00 zł i w 2013 
r. o kwotę 1.900.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.153.000,00 zł. 

9. Budowa  drogi  –  przedłużenie  ul.  Planetarnej –  nr  zad.  12 WPF  –  zwiększa  się  plan 
środków  finansowych  w 2012  r.  o kwotę  60.000,00  zł  oraz  limit  zobowiązań  do  kwoty 
8.780.000,00 zł. 

10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie – nr zad. 
13 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w 2013 r. o kwotę 1.000.000,00 zł oraz limit 
zobowiązań do kwoty 1.300.000,00 zł. 
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11. Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej – nr zad. 15 WPF – 
zmniejsza się plan środków finansowych w 2012 r. o kwotę 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań 
do kwoty 2.854.000,00 zł 

12. Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej – nr zad. 16 WPF – 
z planu w 2012 r. przesuwa się do planu na rok 2013 kwotę 1.500.000,00 zł,  limit zobowiązań 
pozostaje bez zmian na poziomie 1.500.000,00 zł 

13. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleońskiej – nr zad. 17 WPF – 
z planu w 2012 r. przesuwa się do planu na rok 2013 kwotę 1.000.000,00 zł,  limit zobowiązań 
pozostaje bez zmian na poziomie 2.200.000,00 zł 

14. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – nr zad. 18 
WPF – zwiększa się plan środków finansowych w 2012 r. o kwotę 7.000.000,00 zł oraz w roku 
2013  o kwotę  7.200.000,00  zł  i w  roku  2014  zmniejsza  się  o kwotę  10.000.000,00  zł,  limit 
zobowiązań określa się w kwocie 21.802.500,00 zł 

15. Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie –  nr  zad.  19 WPF –  zmniejsza  się 
plan środków  finansowych w 2012  r.  o kwotę 1.000.000,00 zł  oraz  limit  zobowiązań do kwoty 
1.005.870,00 zł 

16. Przebudowa  ul.  Warzywnej  w Swarzędzu –  nr  zad.  20  WPF  –  zmniejsza  się  plan 
środków finansowych w 2012 r. o kwotę 600.000,00 zł, zwiększa się plan środków finansowych 
na 2013 r. o kwotę 800.000,00 zł oraz ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.890.000,00 zł 

17. Budowa  chodnika w ulicach:  Zapłocie, Dworskiej  i Sokolnickiej  w Paczkowie –  nr 
zad.  21  WPF  –  zmniejsza  się  plan  środków  finansowych  w 2012  r.  o kwotę  834.000,00  zł, 
w 2013 r. zwiększa się plan środków finansowych o kwotę 1.200.000,00 oraz limit zobowiązań 
do kwoty 1.298.000,00 zł 

18. Budowa  dróg  i kanalizacji  deszczowej  na  os.  Wielkopolskim –  nr  zad.  22  WPF – 
zmniejsza się plan środków finansowych w 2012 r. o kwotę 800.000,00 zł oraz limit zobowiązań 
do kwoty 2.571.728,00 zł 

19. Rewitalizacja  Starówki  w Swarzędzu  (inwentaryzacja,  oznakowanie  miejsc 
zabytkowych,  organizacja  przestrzeni  publicznej) –  nr  zad.  23  WPF  –  zwiększa  się  plan 
środków  finansowych  w 2012  r.  o kwotę  50.000,00  zł  oraz  limit  zobowiązań  do  kwoty 
350.000,00 zł 

20. Budowa  układu  komunikacyjnego  łączącego  dworzec,  budynek  socjalny  przy  ul. 
Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną – nr zad. 
24 WPF  –  zwiększa  się  plan  środków  finansowych w 2012  r.  o kwotę  30.000,00  zł  oraz  limit 
zobowiązań do kwoty 280.000,00 zł. 

21. Budowa  sieci  parkingów  na  terenie miasta  i gminy  Swarzędz –  nr  zad.  25 WPF – 
zmniejsza się plan środków finansowych w 2012 r. o kwotę 300.000,00 zł oraz limit zobowiązań 
do kwoty 608.922,00 zł. 

22. Projektowanie przebudowy ulic  i dróg gminnych – nr zad. 26 WPF – zmniejsza się 
plan  środków  finansowych  w 2012  r.  o kwotę  141.000,00  zł  oraz  limit  zobowiązań  do  kwoty 
659.000,00 zł. 

23. Przebudowa  i modernizacja  kładki  nad  drogą  krajową  Nr  92 –  nr  zad.  27  WPF – 
zmniejsza  się  plan  środków  finansowych w 2012  r.  o kwotę  500.000,00  zł, w 2013  r.  o kwotę 
480.000,00  zł,  natomiast  w 2014  r.  plan  środków  finansowych  zwiększa  się  o kwotę 
1.000.000,00 zł oraz ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.020.000,00 zł. 

24. Przebudowa  nawierzchni  ulic  w Bogucinie –  nr  zad.  28 WPF  –  zmniejsza  się  plan 
środków finansowych w 2012 r. o kwotę 760.000,00 zł, w 2013 o kwotę 935.000,00 zł oraz limit 
zobowiązań do kwoty 605.000,00 zł. 
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25. Przebudowa  ul.  Owocowej  w Łowęcinie –  nr  zad.  29  WPF    zmniejsza  się  plan 
środków finansowych w 2014 r. o kwotę 70.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 70.000,00 
zł. 

26. Przebudowa  nawierzchni  ulic  w rejonie  Nowej  Wsi  (Modrzejewskiej,  Topolowej, 
Konarskiego, Leśnej) – nr zad. 30 WPF  zmniejsza się plan środków finansowych w 2014 r. 
o kwotę 1.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł. 

27. Przebudowa  nawierzchni  ulic:  Żurawiej,  Orlej,  Słowiczej,  Jaskółczej,  Pawiej –  nr 
zad. 31 WPF  zmniejsza się plan środków finansowych w 2014 r. o kwotę 500.000,00 zł oraz 
limit zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł. 

28. Budowa  chodnika  w ul.  Braterskiej  (od  ul.  Szkolnej  do  ul.  Sokolnickiej),  ul. 
Średzkiej do granicy Gminy w Paczkowie) – nr zad. 33 WPF   zmniejsza się plan środków 
finansowych w 2014 r. o kwotę 720.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 80.000,00 zł. 

29. Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania 
z ul. Bukowska w Rabowicach – nr zad. 34 WPF  zmniejsza się plan środków finansowych 
w 2014 r. o kwotę 920.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 80.000,00 zł. 

30. Budowa  i renowacja  mieszkań –  nr  zad.  36  WPF    zmniejsza  się  plan  środków 
finansowych w 2013 r. o kwotę 4.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 4.396.000,00 zł. 

31. Modernizacja  i przebudowa budynku  i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem – nr 
zad. 37 WPF – w roku 2012  i 2013 zwiększa się plan środków  finansowych po 100.000,00 zł 
oraz zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 400.000,00 zł. 

32. Rozbudowa  remizy  strażackiej  w Kobylnicy  o wozownię  z wykorzystaniem  piętra 
nad  wozownią  na  świetlicę  wiejską –  nr  zad.  38  WPF  –  zwiększa  się  plan  środków 
finansowych w 2012 r. o kwotę 20.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.420.000,00 zł. 

33. Rozbudowa  Zespołu  Szkół  w Paczkowie –  nr  zad.  39  WPF  –  zwiększa  się  plan 
środków  finansowych  na  2013  r.  o kwotę  1.800.000,00  zł  oraz  limit  zobowiązań  do  kwoty 
6.800.000 zł. 

34. Modernizacja  placówek  oświatowych  w ramach  programu  rewitalizacji  placówek 
oświatowych na  terenie Gminy Swarzędz –  nr  zad. 40 WPF –  zmniejsza  się plan  środków 
finansowych w 2012 r. o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2013 r. o kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2014 
o kwotę 2.100.000,00 zł oraz ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.263.500,00 zł. 

35. Budowa  Szkoły  Podstawowej  w Zalasewie   nr  zad.  41  WPF  –  zwiększa  się  plan 
środków finansowych w 2012 r. o kwotę 1.000.000,00 zł oraz w 2014 r. o kwotę 10.645.000,00 
zł. 

36. Rewitalizacja  placówek  przedszkolnych –  nr  zad.  42  WPF  –  zmniejsza  się  plan 
środków  finansowych  w roku  2012  i 2013  po  200.000,00  zł  oraz  limit  zobowiązań  do  kwoty 
1.080.000,00 zł. 

37. Adaptacja  budynku  przychodni  w Kobylnicy  wraz  z modernizacją  pod  potrzeby 
służby zdrowia – nr zad. 43 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w 2012 r. o kwotę 
300.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.075.000,00 zł. 

38. Budowa  i modernizacja  oświetlenia  ulic  na  terenie miasta  i gminy  Swarzędz –  nr 
zad. 44 WPF – zmniejsza się plan środków  finansowych w roku 2012 o kwotę 200.000,00 zł, 
w roku  2013  o 300.000,00  zł  i 2014  o 200.000,00  zł  i ustala  się  limit  zobowiązań  do  kwoty 
1.400.000,00 zł 

39. Budowa Centrum KulturalnoIntegracyjnego – nr zad. 45 WPF – zmniejsza się  limit 
zobowiązań w 2012 r. o kwotę 295.000,00 zł. 
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40. Adaptacja  pomieszczeń  wybranych  budynków  gminnych  z przeznaczeniem  na 
funkcje świetlic wiejskich – nr zad. 46 WPF – zwiększa się plan środków finansowych w 2012 
r. o kwotę 50.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 250.000,00 zł. 

41. Moje boisko – Orlik 2012 – nr zad. 48 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych 
w 2012 r. o kwotę 1.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.133.000,00 zł. 

42. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci  i młodzieży – nr zad. 50 WPF – 
zmniejsza  się  plan  środków  finansowych  w latach  20122014  po  135.000,00  zł  oraz  limit 
zobowiązań do kwoty 277.200,00 zł. 

43. Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w ulicy  Polnej  w Kobylnicy  na  odcinku  od  ulicy 
Krótkiej  do  ulicy  Słonecznikowej –  nr  zad.  51  WPF  –  zmniejsza  się  plan  środków 
finansowych w roku 2012 o kwotę 95.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 205.209,00 zł. 

Ponadto w latach 20112014 wprowadza się nowe zadania  i określa się następujący  limit 
zobowiązań: 
1. Budowa  alei  spacerowej  ze  ścieżką  rowerową  wraz  z infrastrukturą  towarzyszącą 

nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią – nr zad. 52 WPF – w latach 20112014 ustala 
się limit zobowiązań w kwocie 3.388.000,00 zł. 

2. Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu – nr zad. 
53 WPF – w latach 20112014 ustala się limit zobowiązań w kwocie 590.000,00 zł. 

3. Budowa  kanalizacji  sanitarnej  i minioczyszczalni  na  terenie  Gminy  Swarzędz –  nr 
zad. 54 WPF  w latach 20112014 ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.000.000,00 zł. 

4. Budowa  Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego –  nr  zad.  55 WPF    w latach  2011
2014 ustala się limit zobowiązań w kwocie 800.000,00 zł. 

5. Wykonanie  instalacji  do  unieszkodliwiania  gazu  składowiskowego  na  kwaterach 
w Rabowicach – nr  zad. 56 WPF   w latach 20112014 ustala się  limit  zobowiązań w kwocie 
650.000,00 zł. 
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