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UCHWAŁA NR XVIII/165/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 8 listopada 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., 
uchwałą Nr XVII/155/2011 z dnia 25 października 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 
w roku 2011 kwotę dochodów ogółem w wysokości 135.083.955,68 zł oraz wydatków ogółem 
w wysokości  146.440.520,68  zł.  W 2012  roku  wprowadza  się  zmiany  i ustala  się  kwotę 
dochodów bieżących w wysokości 130.540.000,00 zł  i dochodów majątkowych w wysokości 
4.460.000,00  zł  oraz  wydatków  bieżących  w wysokości  105.907.326,00  zł  i wydatków 
majątkowych w wysokości 34.239.000,00 zł, w tym wydatków majątkowych objętych limitem 
art. 226 ust. 4 ufp, która po zmianie wynosi 33.239.000,00 zł. 
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  chodnika w ul.  Średzkiej w Swarzędzu  i Zalasewie –  nr  zad.  9 WPF  –  z planu 
w 2012  r.  przesuwa  się  do  planu  na  rok  2013  kwotę  3.200.000,00  zł,  limit  zobowiązań 
pozostaje bez zmian na poziomie 3.285.080,00 zł. 

2)Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. 
Marcin  i Kosynierów  w Swarzędzu –  nr  zad.  14  WPF  –  zmniejsza  się  plan  środków 
finansowych  w 2013  r.  o kwotę  400.000,00  zł,  zwiększa  się  plan  środków  finansowych 
w roku  2014  o kwotę  400.000,00  zł.  Limit  zobowiązań  pozostaje  bez  zmian  na  poziomie 
800.000,00 zł. 

3)Przebudowa  skrzyżowania  ulic:  Polnej,  Średzkiej,  Rabowickiej –  nr  zad.  15  WPF – 
z planu  w 2013  r.  przesuwa  się  do  planu  na  rok  2014  kwotę  2.800.000,00  zł,  limit 
zobowiązań pozostaje bez zmian na poziomie 2.854.000,00 zł. 

4)Przebudowa  i modernizacja  kładki  nad  drogą  krajową  Nr  92 –  nr  zad.  27  WPF – 
zmniejsza  się  plan  środków  finansowych  w 2014  r.  o kwotę  1.000.000,00  zł  oraz  limit 
zobowiązań do kwoty 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane od roku 2015. 

5)Przebudowa nawierzchni  ulic:  Żurawiej, Orlej,  Słowiczej,  Jaskółczej,  Pawiej –  nr  zad. 
31 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w 2014 r. o kwotę 1.000.000,00 zł oraz 
limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane od roku 2015. 

6)Przebudowa  z budową  chodnika  ul.  Swarzędzkiej  w Janikowie  Dolnym –  nr  zad.  32 
WPF – zmniejsza się plan środków finansowych w 2014 r. o kwotę 1.000.000,00 zł oraz limit 
zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane od roku 2015. 

7)Rewitalizacja placówek przedszkolnych – nr zad. 42 WPF – zmniejsza się plan środków 
finansowych  w 2014  r.  o kwotę  200.000,00  zł  oraz  ustala  się  limit  zobowiązań  do  kwoty 
880.000,00 zł. 
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