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UCHWAŁA NR VIII/36/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2011-2025 

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, 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. 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 2011-2025 zmienionej 
uchwałą Nr VII/22/2011 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011 r., wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2032. 
2)W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który 

otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
3)W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 2, który 

otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
4)W § 3 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej uchyla się ustęp 2. 

§ 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 wprowadza się kwotę wydatków bieżących 
i majątkowych w roku 2011 wynikającą ze zmiany wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz nr WSO 0151/14/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany 
w planie dochodów i wydatków budżetowych zawartych w uchwale budżetowej Miasta 
i Gminy na rok 2011. 

Z uwagi na to, że przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały nr V/17/2011 
z dnia 11 stycznia 2011 r. realizowane są jedynie przez Urząd, uchyla się ustęp 2 z paragrafu 
3 uchwały nr V/17/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. dotyczący upoważnienia Burmistrza do 
przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy. 

W związku z realizacją przez Gminę Swarzędz zadań związanych z projektem „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” wydłuża się okres objęty prognozą 
do roku 2032. 

Ponadto dokonuje się urealnienia kwoty długu w latach 2011-2032 ponieważ faktyczne 
zadłużenie Gminy na 31.12.2010 roku znacznie odbiega od planowanego (planowane 
59.630.324,57 zł, faktyczne 54.251.440,00 zł). 

W latach 2015-2032 do WPF wprowadza się udział Gminy związany z opłatami 
wyrównawczymi, jakie wnosić będzie Związek Międzygminny Puszcza Zielonka do Spółki 
Aquanet w trakcie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” z tytułu nie uzyskania przez Aquanet 
deklarowanej przez Związek liczby przyłączanych mieszkańców, a w konsekwencji 
poniesienia straty przez Spółkę Aquanet. 

Udział Gminy w prognozowanej opłacie został ustalony na poziomie statutowego udziału 
procentowego danej Gminy w projekcie. W rzeczywistości udział danej Gminy w opłacie 
wyrównawczej będzie obliczany każdorazowo po jej powstaniu, z uwzględnieniem 
rzeczywistej liczby przyłączonych mieszkańców. Oznacza to, że w przypadku osiągnięcia 
100% planowanych podłączeń mieszkańców udział Gminy w opłacie wyrównawczej wyniesie 
0%, a zaistniałą opłatę sfinansują pozostałe Gminy. 

W załączniku nr 2 do uchwały nr V/17/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. dokonuje się 
w wykazie przedsięwzięć zmiany polegającej na nadaniu nowych nazw następującym 
zadaniom: 

1)Remont kładki nad drogą krajową Nr 92 – nr zad. 27 WPF, nadaje się nową nazwę 
„Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92”, 

2)Remont Ratusza z wyposażeniem – nr zad. 37 WPF, nadaje się nową nazwę „Modernizacja 
i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem”, 

3)Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek 
oświatowych na terenie Gminy Swarzędz – nr zad. 40 WPF, nadaje się nową nazwę 
„Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek 
oświatowych na terenie Gminy Swarzędz”, 

4)Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu – nr zad. 43 WPF, nadaje się nową nazwę 
„Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby 
zdrowia”, 

5)Remont świetlic – nr zad. 46 WPF, nadaje się nową nazwę „Adaptacja pomieszczeń 
wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich”. 
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