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UCHWAŁA NR XXI/184/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 31 stycznia 2012 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 z dnia 25 stycznia 2011 r., zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2011 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.,  uchwałą  Nr  XVIII/165/2011  z dnia  08  listopada  2011  r.,  uchwałą  Nr 
XIX/169/2011 z dnia 29  listopada 2011 r., uchwałą Nr XX/175/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)Ustala się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 20122032. 
2)W §  1 uchwały  „Wieloletnia Prognoza Finansowa”  zmienia  się  treść  załącznika  nr  1,  który 
otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

3)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. 



Id: FFATVPKSNZJQSPDPYQWMLEDHT. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

W  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Miasta  i Gminy  Swarzędz  na  lata  20112032 
wprowadza się zmiany : 
Od  dnia  01  stycznia  2012  roku  objaśnienia  znajdujące  się  w Wieloletniej  Prognozie 

Finansowej  dotyczące  2011  stają  się  nieaktualne.  W związku  z powyższym  kolumnę 
dotyczącą 2011 roku w załączniku nr 1 i 2 do WPF usuwa się. 
W  załączniku  nr  1 do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  w roku  2012  wprowadza  się 

zmiany i ustala się kwotę dochodów ogółem w wysokości 134.993.671,70 zł oraz dochodów 
bieżących w wysokości  130.533.671,70  zł. W zakresie wydatków bieżących ustala  się  plan 
po  zmianach  w wysokości  140.053.375,70  zł,  w tym  wydatki  bieżące  wynoszą 
105.050.997,70 zł oraz wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.002.378,00 zł. 
W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012:W części I C – programy, 

projekty  lub zadania pozostałe – w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się zmianę 
na rok 2012: 

1)Budowa  wodociągu  w Jasiniu,  Zalasewie  i Rabowicach –  nr  zad.  3 WPF  –  nadaje  się 
nową nazwę „Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, 
Sołeckiej,  Włodawskiej,  Gromadzkiej,  Wójtowskiej,  Mieszka,  Kazimierza, 
Rutkowskiego,  Leszka  i Grudzińskiego  w Jasiniu  gm.  Swarzędz” –  zwiększa  się  plan 
środków  finansowych  w roku  2012  o kwotę  40.000,00  zł  i ustala  się  limit  zobowiązań  do 
kwoty 640.000,00 zł. 

2)Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą –  nr  zad. WPF  11  –  zmniejsza  się  plan  środków  finansowych  na  rok  2012 
o kwotę 1.900.000,00 zł i ustala się limit zobowiązań 511.321,92 zł. 

3)Budowa  nawierzchni  wraz  z odwodnieniem  w ul.  Napoleońskiej –  nr  zad.  18  WPF – 
zmniejsza  się  plan  środków  finansowych  na  rok  2012  o kwotę  1.100.000,00  zł  i ustala  się 
limit zobowiązań do kwoty 1.100.000,00 zł. 

4)Budowa  drogi  łączącej  ul.  Rabowicką  z drogą  krajową  Nr  92  w Jasiniu –  nr  zad.  19 
WPF – zwiększa się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 6.100.000,00 zł i ustala 
się limit zobowiązań do kwoty 27.066.729,10 zł. 

5)Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu – nr zad. 21 WPF  zmniejsza się plan środków 
finansowych  na  rok  2012  o kwotę  50.000,00  zł  i ustala  się  limit  zobowiązań  do  kwoty 
259.266,60 zł. 

6)Rewitalizacja  Starówki  w Swarzędzu  (inwentaryzacja,  oznakowanie  miejsc 
zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)  nr zad. 24 WPF – zmniejsza się plan 
środków  finansowych  na  rok  2012  o kwotę  130.000,00  zł  i ustala  się  limit  zobowiązań  do 
kwoty 220.000,00 zł. 

7)Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad 
Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią – nr zad. 37 WPF – zmniejsza się plan środków 
finansowych  na  rok  2012  o kwotę  320.000,00  zł  i ustala  się  limit  zobowiązań  do  kwoty 
1.681.072,43 zł. 

8)Rozbudowa  remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad 
wozownią  na  świetlicę  wiejską –  nr  zad.  40  WPF  –  zmniejsza  się  plan  środków 
finansowych  na  rok  2012  o kwotę  40.000,00  i ustala  się  limit  zobowiązań  do  kwoty 
1.080.000,00 zł. 
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9)Modernizacja  placówek  oświatowych  w ramach  programu  rewitalizacji  placówek 
oświatowych na terenie Gminy Swarzędz – nr zad. 43 WPF – zmniejsza się plan środków 
finansowych  na  rok  2012  o kwotę  700.000,00  zł  i ustala  się  limit  zobowiązań  do  kwoty 
3.045.548,81 zł. 

10)Budowa  Szkoły  Podstawowej  w Zalasewie –  nr  zad.  44  WPF  –  zmniejsza  się  plan 
środków  finansowych  na  rok  2012  o kwotę  900.000,00  zł  i ustala  się  limit  zobowiązań  do 
kwoty 15.345.000,00 zł. 

11)Rewitalizacja placówek przedszkolnych – nr zad. 45 WPF – zmniejsza się plan środków 
finansowych  na  rok  2012  o kwotę  100.000,00  zł  i ustala  się  limit  zobowiązań  do  kwoty 
800.034,47 zł. 
W związku z podpisaniem umów zmienia się limit zobowiązań poniższych zadań: 

1)Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej – nr zad. 13 WPF – limit zobowiązań wynosi 
2.069.950,13 zł. 

2)Budowa i renowacja mieszkań – nr zad. 38 WPF – limit zobowiązań wynosi 18.785,88 zł. 
3)Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu – nr zad. 51 
WPF – limit zobowiązań wynosi 300.329,96 zł. 
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