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UCHWAŁA NR VII/23/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 stycznia 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 , wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 2, pkt. 1 ustala się - wydatki bieżące w wysokości 103.624.317 zł, - wydatki 
majątkowe w wysokości 34.109.453 zł Ponadto, w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej 
odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 
1 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 1a 

2. W paragrafie 3 ust. 1 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.000 zł i ustala się plan 
po zmianach w wysokości 34.109.453 zł w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza 
się zmiany w wykazie zadań majątkowych na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały 

3. W paragrafie 8 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie przychodów 
i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. W paragrafie 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 
1.169.100,64 zł 

§ 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 dotyczące wydatków 
budżetowych, w tym: 

W zakresie wydatków bieżących 1.w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – 
zmniejszenie o kwotę 32.000 zł 

W zakresie wydatków majątkowych: 
Dział 600- Transport i łączność 
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

1. Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie - nr zad. 4-60014 – 
Prace projektowe dotyczące budowy chodnika są w końcowej fazie – złożono wniosek 
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W celu końcowego rozliczenia za opracowaną 
dokumentację wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę należy zwiększyć plan 
środków finansowych na rok 2011 o kwotę 6.000 zł 

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne 
1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie - nr zad. 50 

- w roku 2011 zmniejszenie planowanych środków o kwotę 200.000 zł 
2. Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej – nr zad. 67 – 

zmniejszenie planu na rok 2011 o kwotę 46.000 zł, realizacja zadania przewidziana jest do 
realizacji w roku 2012. 

3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej – nr zad.77 – 
zmniejszenie o kwotę 70.000 zł 

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

1. Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynku przy ulicy Sienkiewicza nr 
19 w Swarzędzu – nr zad. 1-70005 – Wprowadza się plan środków finansowych na 2011 rok 
w wysokości 1.200.000 zł. Powyższe środki są niezbędne, celem końcowego rozliczenia 
inwestycji, polegającej na przebudowie hali produkcyjno-magazynowej na budynek mieszkalny 
wielorodzinny oraz wykonaniem dodatkowych robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

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

1. Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji 
placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz /termomodernizacja/ - nr zad. 1-80101 
– zmniejszenie planu w roku 2011 o kwotę 1.200.000 zł. 

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

1. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz Południe do Stawów Antonińskich - nr 
zad. 24 – zwiększenie planu na 2011 rok o kwotę 70.000 zł. Środki przeznaczone są na opłatę 
za ustanowienie służebności gruntowej na działce nr geodez. 3132/10, obręb Swarzędz oraz 
celem rozliczenia zobowiązań z tytułu umów zawartych w 2010 roku. Środki były zaplanowane 
w roku 2010, jednak ze względu na brak obciążenia fakturami przez wykonawcę robót, zapłata 
nastąpi w roku bieżącym. 
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Rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komunalnej 
1. Zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania informatycznego systemu 

obsługi nieruchomości – dla ZGK - nr zad. 1-90017 – W związku z przekazaniem do ZGK 
zadań związanych z administrowaniem budynków komunalnych, konieczny jest zakup 
właściwego oprogramowania informatycznego. Kwotę 32.000 zł, w ramach dotacji celowej, 
przekazuje się do realizacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. 

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

1. Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu - nr 
zad. 3-92109 – W związku z koniecznością remontu dachu, tarasów i wnętrza budynku, istnieje 
potrzeba zabezpieczenia na ten cel środków w wysokości 240.000 zł. 

W planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego wprowadza się zmianę 
dotyczącą włączenia do planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu 
dotacji celowej na wydatki majątkowe w wysokości 32.000 zł. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/23/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik1.xls

WYDATKI 2011 ZM 25 01 2011 

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr VII/23/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik1 a.xls

WYDATKI PO ZMIANANCH 25 01 2011 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/23/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik2.xls

WYKAZ ZADAN MAJATKOWYCH 2011 ZM 25 01 2011 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/23/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Zalacznik3.xls

PLAN ZAKLADOW BUDZETOWYCH 2011 ZM 25 01 2011 ZMIANY 
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