
Id: UIBMN-EPOGU-QMQDQ-FTVAO-ZERZH. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VIII/37/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 22 lutego 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 , zmnienionej Uchwałą Nr VII/23/2011 Rady 
Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011r. W związku z Zarządzeniem Nr WSO 0151/14/2011 BMiG 
Swarzędz z dnia 31 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 

1)W paragrafie 2, pkt. 1, 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, 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 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 974.100,64 
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 195.000 zł 
2)w dziale 70005 – zwiększenie o kwotę 195.000 zł dotyczy wypłaty odszkodowania za 

bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ulicy Kórnickiej nr 28 w Swarzędzu, zgodnie 
z postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010r. – Sygn. Akt I C 
2277/10 

W zakresie wydatków majątkowych: 
W związku z wątpliwościami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

9 lutego 2011r., co do prawidłowego sklasyfikowania wydatków majątkowych, określonych 
w załączniku nr 7 do Uchwały budżetowej na 2011 rok – Wykaz zadan majątkowych na rok 
2011, wyjaśnia się, co następuje: 

Zakres rzeczowy zadań wyszczególnionych w Wykazie zadan majątkowych na rok 2011, 
a nazwanych jako “remont”, faktycznie swoim zakresem obejmuje budowę, przebudowę , 
rozbudowę, modernizację środka trwałego i jest wydatkiem majątkowym, a nie wydatkiem 
bieżącym. 

W związku z powyższym dokonuje się zmianę nazw zadań , aby precyzyjnie określały 
rodzaj wydatku. 

Dział 750 – Administracja publiczna 
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 

1)Remont Ratusza wraz z wyposażeniem – nr zad. 1-75023 – nadaje się nową 
nazwę: “Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz 
z wyposażeniem” 

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 – nadaje sie nową nazwę: “Modernizacja placówek oświatowych w ramach 
programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz” 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Rozdz. 85195 Pozostała działalność 

1)Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu - nr zad. 45 – nadaje sie nową nazwę 
zadania : “Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod 
potrzeby służby zdrowia” 

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

1)Remont świetlic - nr zad. 2-92109 – nadaje się nowa nazwę: “Adaptacja pomieszczeń 
wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich” 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/37/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 22 lutego 2011 r.

Zalacznik1.xls

WYDATKI 2011 ZM 22 02 2011 

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/37/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 22 lutego 2011 r.

Zalacznik1a.xls

WYDATKI PO ZMIANANCH 22 02 2011 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/37/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 22 lutego 2011 r.

Zalacznik2.xls

WYKAZ ZADAN MAJATKOWYCH 2011 ZM 22 02 2011 

Zalacznik1.xls
Zalacznik1a.xls
Zalacznik2.xls

