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Szanowni Państwo!
Realizacja strategii gminy i wszystkich bieżących zadań nakładają na samorząd wielką
odpowiedzialność. Rozwój gminy, poziom życia mieszkańców, stopień zadowolenia w dużym zakresie
zależą od mądrego, efektywnego osiągania założonych celów.
W aktualnym Raporcie o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2018 rok uwzględnione zostały
oraz szczegółowo opisane działania w zakresie inwestycji, oświaty, polityki społecznej i kulturalnej,
sportu i rekreacji. Niektóre z nich uwzględniają nawet lata poprzednie, dla pełnej jasności całego
kontekstu – mamy bowiem do czynienia z pierwszym takim raportem dotyczącym swarzędzkiej
gminy.
Rok 2018 był kolejnym krokiem na drodze wykorzystania środków unijnych, wszelkich innych
źródeł dofinansowania dla gminy, był czasem dobrej współpracy z Metropolią Poznań, władzami
Powiatu Poznańskiego, czasem dobrego współdziałania władz samorządowych oraz Rady Miejskiej
w Swarzędzu.
To rok szczególny z powodu 380-lecia lokacji naszego miasta – jubileuszu ważnego dla
wszystkich mieszkańców.
W Raporcie przedstawiamy gospodarkę finansami gminy, wykorzystanie zasobu
nieruchomości, stan spółek z większościowym udziałem gminy, gospodarowanie zasobami
mieszkaniowymi, realizację zadań społecznych i oświatowych, działanie instytucji podległych
samorządowi, założenia polityki w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury komunalnej,
ładu przestrzennego.
Osobną uwagę poświęcamy współpracy z innymi społecznościami samorządowymi, a także
budżetowi obywatelskiemu.
Dobrostan gminy, w szerokim tego słowa znaczeniu, to zawsze spotkanie oczekiwań,
możliwości, odwagi oraz umiejętności realizacyjnych. Raport to dowód na dobrze wykorzystane
szanse oraz otwartość na miejscowe problemy. Zaangażowanie wszystkich stron społecznych,
współpraca i zrozumienie są źródłem swarzędzkiego sukcesu.
Serdecznie dziękuję mieszkańcom, samorządowcom, przedsiębiorcom, społecznikom –
każdemu, komu dobro Gminy Swarzędz leży na sercu. Przed nami dużo pracy w kolejnych latach.

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

3

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2018 rok
Spis treści
I. Ogólna charakterystyka Gminy Swarzędz ............................................................................................ 7
II. Zarządzanie Gminą .............................................................................................................................. 8
1. Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik ........................................................... 8
2. Rada Miejska.................................................................................................................................... 8
VII Kadencja lata 2014-2018 ............................................................................................................ 8
VIII Kadencja lata 2018-2023 ........................................................................................................... 8
3. Jednostki pomocnicze...................................................................................................................... 9
4. Realizacja strategii ......................................................................................................................... 10
III. Finanse Gminy Swarzędz .................................................................................................................. 11
1. Dochody budżetowe ...................................................................................................................... 11
2. Dochody budżetu Gminy Swarzędz pochodzące ze źródeł zewnętrznych .................................... 12
3. Wydatki budżetowe....................................................................................................................... 14
4. Wydatki inwestycyjne .................................................................................................................... 15
5. Wykonanie budżetu Gminy Swarzędz ........................................................................................... 17
a) Przychody .................................................................................................................................. 17
b) Rozchody ................................................................................................................................... 17
c) Wynik budżetu ........................................................................................................................... 18
d) Relacja zrównoważenia wydatków bieżących ........................................................................... 18
e) Wskaźnik spłaty zobowiązań ..................................................................................................... 18
IV. Wykorzystanie zasobu nieruchomości gminy .................................................................................. 19
1. Stan aktualny zasobu nieruchomości gminy ................................................................................. 19
2. Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu w roku 2018 .......................................................... 20
3. Zbycie nieruchomości gminnych: .................................................................................................. 21
4. Podsumowanie zmian w zasobach nieruchomości Gminy ............................................................ 21
III. Spółki prawa handlowego z większościowym udziałem gminy (stan na 31.12.2018) ..................... 22
1. Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ................................................. 22
2. Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..................................................................... 22
IV. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy ......................................................................... 23
V. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi .................................................................. 24
1. Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej ................................... 24
2. Związek Międzygminny „Schronisko Dla Zwierząt” w Skałowie .................................................... 25
3. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka...................................................................................... 26
4. Stowarzyszenie Metropolia Poznań .............................................................................................. 26
1) Cel Stowarzyszenia .................................................................................................................... 26
2) Zadania w zakresie realizacji ZIT ................................................................................................ 27
5. Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna ....................................................... 28
6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów ............................................................... 28
1) Cele działania Stowarzyszenia: .................................................................................................. 28
2) Działalność Stowarzyszenia ....................................................................................................... 29
7. AQUANET Spółka Akcyjna .............................................................................................................. 29
VI. Polityka społeczna ............................................................................................................................ 31
1. Cele, obszary i główne kierunki działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. ............ 31
4

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2018 rok
2. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych....................................................... 32
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ................................... 35
4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ............................................................................. 36
5. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Swarzędz na lata 2017-2019. ........................................ 36
6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2018-2020. ........................................................................................................... 37
7. Projekty realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu: ............................................ 37
VII. Oświata ............................................................................................................................................ 41
1. Placówki publiczne prowadzone przez Gminę Swarzędz ............................................................... 41
2. Placówki publiczne prowadzone przez osoby fizyczne: ................................................................. 41
3. Placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej: .......................................................... 41
4. Placówki niepubliczne: ................................................................................................................... 41
5. Organizacja gminnych placówek oświatowych na dzień 30.09.2018r. .......................................... 42
6. Kadra pedagogiczna ....................................................................................................................... 42
7. Dowóz uczniów do szkół ................................................................................................................ 42
8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników .............................................. 43
9. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów placówek oświatowych................................................ 43
10. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie ....... 43
VIII. Biblioteka Publiczna w Swarzędzu .................................................................................................. 44
1. Organizacja i infrastruktura ............................................................................................................ 44
2. Zbiory biblioteczne ......................................................................................................................... 44
3. Usługi elektroniczne ....................................................................................................................... 44
4. Użytkownicy biblioteki oraz udostępnianie zbiorów ..................................................................... 45
5. Działalność biblioteki ...................................................................................................................... 45
6. Finanse ........................................................................................................................................... 45
IX. Ośrodek Kultury w Swarzędzu........................................................................................................... 46
1. Działalność Ośrodka Kultury ........................................................................................................... 46
1) Sekcje prowadzone przez Ośrodek ............................................................................................ 46
2) Inne podmioty działające w siedzibie Ośrodka ......................................................................... 46
3) Półkolonie w ferie i wakacje....................................................................................................... 46
4) Działania poza siedzibą Ośrodka ................................................................................................ 46
2. Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki ............................................................................................ 47
3. Struktura zatrudnienia ................................................................................................................... 47
4. Imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury .............................................................................. 47
X. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu ..................................................................... 49
1. Baza i struktura zatrudnienia w SCSiR ............................................................................................ 49
1) Baza Centrum ............................................................................................................................. 49
2) Struktura zatrudnienia. .............................................................................................................. 49
2. Działalność Centrum....................................................................................................................... 50
3. Inwestycje i remonty w SCSiR ........................................................................................................ 50
XI. Ochrona Środowiska ......................................................................................................................... 51
1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (fundusze UE) ............................................................................. 51
2. Program Ochrony Środowiska ........................................................................................................ 52
5

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2018 rok
3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Swarzędz w 2018 roku ............................................................................................... 52
4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest....................................................... 53
XII. Infrastruktura komunalna ............................................................................................................... 55
1. Utrzymanie dróg ............................................................................................................................ 55
2. Budowa placów zabaw .................................................................................................................. 55
3. Mała architektura .......................................................................................................................... 55
4. Pozostałe zadania majątkowe ....................................................................................................... 55
5. Zaopatrzenie w wodę .................................................................................................................... 56
6. Zadania związane z kanalizacją. ..................................................................................................... 56
1) Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” etap III (20142017) .............................................................................................................................................. 57
2) Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” etap IV (2017 –
obecnie) ......................................................................................................................................... 57
3) Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” etap V (2019 –
2022) .............................................................................................................................................. 57
XIII. Ład przestrzenny............................................................................................................................. 59
1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy .......................... 59
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ................................................................... 59
1) Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. .......................................... 59
2) Stopień pokrycia obszaru gminy mpzp. ..................................................................................... 60
3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2017 - 2020 ...................... 60
XIV. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz ............................................................................................ 61
1. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2016........................................................................ 61
2. Budżet Obywatelski Swarzędza na rok 2017 ................................................................................. 61
3. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2018........................................................................ 62
4. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2019........................................................................ 62
XV. Zestawienie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu ........................................................ 64
Wykaz tabel ........................................................................................................................................... 81

6

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2018 rok

I. Ogólna charakterystyka Gminy Swarzędz
Gmina Swarzędz leży w centralnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie jest
to północna część Równiny Wrzesińskiej, wchodzącej w skład Niziny Wielkopolskiej, krainy
geograficznej, której charakter określa polodowcowa rzeźba terenu. Cała gmina zajmuje
powierzchnię 101,9 km2 (miasto 8,2 km2, tereny wiejskie 93,8 km2). W granicach gminy leżą Jezioro
Swarzędzkie, przez które przepływa rzeka Cybina, Jezioro Uzarzewskie oraz inne zbiorniki wodne,
zwłaszcza w dolinach rzeki Głównej i Cybiny. Gmina wchodzi w skład powiatu poznańskiego,
a sąsiadując bezpośrednio z Poznaniem, jest największą gminą aglomeracji.
Swarzędz leży przy trasie nr 92 łączącej Wschód Europy z Zachodem. Przez gminę biegnie
również droga wojewódzka 194. Ponadto przebiegają tu dwie ważne linie kolejowe: jedna na
kierunku wschód - zachód (stacje: Swarzędz, Paczkowo) oraz druga łącząca południe Polski
z Trójmiastem (stacja Kobylnica). Sieć dróg gminy wykorzystywana jest przez gminną publiczną
komunikację autobusową. Łatwy dojazd na trasie Swarzędz – Poznań zapewnia Poznańska Kolej
Metropolitalna. W dni robocze w godzinach szczytu pociągi kursują tu średnio co pół godziny, co przy
czasie dojazdu do dworca głównego w Poznaniu wynoszącym około 13 minut, jest najszybszym
połączeniem z centrum Poznania.
Na terenie Gminy Swarzędz funkcjonują dwa Zintegrowane Węzły Przesiadkowe: w Swarzędzu
i Kobylnicy, ułatwiające korzystanie z miejskiej komunikacji publicznej oraz Poznańskiej Kolei
Metropolitarnej. W każdym z nich znajduje się parking samochodowy, parking-wiata dla rowerów
oraz przystanek swarzędzkiej komunikacji autobusowej. Skoordynowanie ze sobą połączeń
autobusów miejskich z połączeniami kolejowymi, daje możliwość sprawnego poruszania się zarówno
w obrębie gminy, jak i całej metropolii poznańskiej. Trzeci węzeł powstaje w Paczkowie. Mieszkańcy
gminy Swarzędz korzystający z transportu kolejowego, mogą nieodpłatnie podróżować Swarzędzką
Komunikacją Autobusową na terenie całej gminy.
Na terenie miasta mieszka ponad 29 369 osób, natomiast cała gmina liczy ponad 49 380
mieszkańców i liczby te stale wzrastają. Nowe, piękne osiedla mieszkaniowe, bardzo dobra
infrastruktura rekreacyjna, liczne obiekty sportowe – w tym pływalnia, sztuczne lodowisko,
skatepark, boiska, korty tenisowe i wiele innych, szkoły z doskonałym zapleczem sportowym,
sprawna komunikacja miejska łącząca Swarzędz z Poznaniem, Jezioro Swarzędzkie z wypożyczalnią
sprzętu wodnego, bliskość lasów sprawiają, że mieszka się tu znakomicie.
Środowisko przyrodnicze gminy Swarzędz jest typowym dla obszarów polodowcowych. Teren
gminy jest generalnie równinny, lekko pofalowany (wyniesiony na wysokość 85 - 105 m n.p.m.),
rozcięty miejscami zabagnionymi dolinami rzek Główna i Cybina - dopływów Warty. Najwyżej
wyniesiony jest teren wsi Wierzenica i Janikowo. Tam też nachylenia terenu uzyskują największe kąty.
Wysoczyznę morenową, bo tak określić można zasadniczą część gminy, budują zróżnicowane
litologicznie utwory. Występują przede wszystkim piaski i żwiry sandrowe, w obniżeniach i dolinach
rzek utwory torfowe i mułowe, w części pagórkowatej zaś utwory gliniaste (gliny zwałowe)
i piaszczysto - gliniaste. Gleby są średniej i gorszej jakości i nie wszędzie sprzyjają gospodarce rolnej.
Przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej (55%). Po kilkanaście procent udziału w ogólnej powierzchni
gruntów przypada zaś na gleby klasy III i V. Lesistość gminy jest niska i określa ją wskaźnik 12,9%
udziału lasów w ogólnej powierzchni. Na wody powierzchniowe przypada 2,2%, a na tereny
zabudowane 9%. Bogate, jak na Wielkopolskę, są natomiast zasoby wód podziemnych, głównie za
sprawą bogatej w wody tzw. Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, z której zasobów korzystają gminne
ujęcia wodne.
Gmina podejmuje liczne przedsięwzięcia proekologiczne ograniczające do minimum
negatywne dla otoczenia skutki rozwoju mieszkalnictwa i działalności przemysłowej. Swarzędzkie
ścieki - poprzez system przepompowni - w większości płyną do Centralnej Oczyszczalni Ścieków
w Koziegłowach pod Poznaniem, a leżące dalej od Swarzędza, malownicze wsie Uzarzewo
i Wierzonka posiadają własne oczyszczalnie ścieków. Gmina posiada też jedno
z najnowocześniejszych w Wielkopolsce komunalnych wysypisk śmieci w pobliżu wsi Rabowice.
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II. Zarządzanie Gminą
1. Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Marian Szkudlarek,
I Zastępca Burmistrza – Grzegorz Taterka,
II Zastępca Burmistrza – Tomasz Zwoliński,
Sekretarz Gminy – Agata Kubacka,
Skarbnik Gminy – Karolina Dziekan.

2. Rada Miejska
VII Kadencja lata 2014-2018
Przewodnicząca Rady Miejskiej
1. Barbara Czachura,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
2. Jacek Hejnowski,
3. Wanda Konys,
4. Zygmunt Majchrzak,
Radni Rady Miejskiej
5. Piotr Baranowski,
6. Magdalena Buchholz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
7. Piotr Choryński,
8. Ryszard Dyzma – Przewodniczący Komisji Budżetowej,
9. Anna Graczyk,
10. Rafał Kamprowski,
11. Wojciech Kmieciak,
12. Tomasz Majchrzak,
13. Mateusz Matuszak,
14. Teresa Rucińska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych,
15. Adrian Senyk – Przewodniczący Komisji Gospodarki,
16. Rafał Słupiński – Przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi,
17. Maciej Socha,
18. Katarzyna Szkudlarek,
19. Krzysztof Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
20. Ryszard Wiczyński,
21. Joanna Wojtysiak.
VIII Kadencja lata 2018-2023
Przewodniczący Rady Miejskiej
1. Barbara Czachura,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
2. Ryszard Dyzma,
3. Wojciech Kmieciak,
4. Wanda Konys,
Radni Rady Miejskiej
8
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5. Anna Baranowska-Graczyk,
6. Piotr Baranowski,
7. Włodzimierz Buczyński,
8. Elżbieta Cholewicka,
9. Przemysław Garsztka – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
10. Dawid Książkiewicz,
11. Barbara Kucharska,
12. Szymon Kurpisz,
13. Tomasz Lewandowski,
14. Tomasz Majchrzak – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi,
15. Mateusz Matuszak – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury
i Sportu,
16. Adrian Senyk – Przewodniczący Komisji Budżetowej,
17. Katarzyna Szaferska,
18. Marcin Szramkowski,
19. Anna Tomicka,
20. Anna Wojtysiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
21. Agnieszka Zawada-Chmiel.

3. Jednostki pomocnicze
Na terenie Gminy Swarzędz utworzono 20 jednostek pomocniczych – sołectw: Bogucin, Garby,
Gortatowo, Gruszczyn, Janikowo Górne, Janikowo Dolne, Jasin, Karłowice, Kobylnica, Kruszewnia,
Łowęcin, Paczkowo, Puszczykowo-Zaborze, Rabowice, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie,
Uzarzewo, Wierzenica, Wierzonka, Zalasewo.
Od 2010 roku w budżecie Gminy jest wyodrębniona część budżetu w postaci funduszu sołeckiego
o przeznaczeniu, którego decydują mieszkańcy danego sołectwa.
Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 roku przedstawia się następująco:
Lp.

Sołectwo

Plan

Wykonanie

1 Bogucin

41 275,50

41 076,44

2 Garby

30 420,08

29 534,77

3 Gortatowo

36 776,51

35 797,15

4 Gruszczyn

41 275,50

41 189,65

5 Janikowo Dolne

21 380,73

21 380,73

6 Janikowo Górne

19 894,81

17 039,19

7 Jasin

41 275,50

41 033,76

8 Karłowice

23 692,16

23 685,71

9 Kobylnica

41 275,50

41 185,52

10 Kruszewnia

26 127,42

25 378,63

11 Łowęcin

31 740,89

31 638,45

12 Paczkowo

41 275,50

41 256,45

9 121,90

9 070,00

14 Rabowice

25 136,81

25 133,41

15 Sarbinowo

14 281,34

14 281,24

16 Sokolniki Gwiazd.

13 084,35

10 426,35

17 Uzarzewo

30 213,70

30 163,21

13 Puszczykowo- Zaborze
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18 Wierzenica

21 380,73

21 380,03

19 Wierzonka

24 641,50

24 611,33

20 Zalasewo
RAZEM

41 275,50

40 557,64

575 545,93

565 819,66

Tab. Nr 1. Wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2018.

4. Realizacja strategii
Między październikiem 2017 roku a marcem roku 2018 odbył się cykl spotkań komisji
opiniującej postęp w realizacji oraz aktualności strategii „Swarzędz 2020”. W skład komisji weszli
radni: Barbara Czachura, Zygmunt Majchrzak i Piotr Choryński, ze strony UMiG w Swarzędzu udział
w spotkaniach wzięli: Z-ca burmistrza Grzegorz Taterka, Z-ca burmistrza Tomasz Zwoliński, sekretarz
Agata Kubacka, skarbnik Karolina Dziekan, pełnomocnik ds. komunikacji i strategii rozwoju Tomasz
Rybarczyk oraz zaproszeni na poszczególne spotkania kierownicy i dyrektorzy wydziałów i jednostek
merytorycznych w danej dziedzinie.
Spotkania zostały podzielone tematycznie na poszczególne moduły:
1. Edukacja, kultura, sport, turystyka i rekreacja.
2. Relacje społeczne, infrastruktura społeczna, budowa społeczeństwa obywatelskiego.
3. Infrastruktura techniczna, gospodarka, perspektywy finansowe.
4. Ekologia
5. Promocja miasta i gminy.
6. Perspektywy i kierunki rozwoju.
Dyskusje przeprowadzone w ramach poszczególnych paneli wykazały:
Stabilny i zrównoważony rozwój gminy Swarzędz z jednoczesnym zachowaniem bardzo dobrej
kondycji budżetu gminy. Rozwój infrastruktury determinujący stały wzrost jakości życia mieszkańców.
Stały rozwój placówek edukacyjnych. Wprowadzenie mechanizmów konsultacji społecznych
oraz stworzenie kanałów komunikacji zdolnych do otrzymywania informacji zwrotnej stało się
fundamentem budowy społeczeństwa obywatelskiego na terenie miasta i gminy. Imprezy
oraz warsztaty realizowane przez urząd i ośrodek kultury dają możliwość realizowania swoich pasji
i hobby na terenie miasta i gminy.
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III. Finanse Gminy Swarzędz
Informacja dotycząca finansów Gminy Swarzędz sporządzona została w oparciu o sprawozdanie
budżetowe za rok 2018.
Budżet roku 2018 po stronie dochodów budżetowych zamknął się kwotą 254 335 997,97 zł,
co stanowi 96,62% wykonania dochodów w stosunku do założonego planu, natomiast wydatki
budżetowe wyniosły 266 366 001,82 zł, tj. 95,06% wykonania wydatków do zakładanego planu.

1. Dochody budżetowe
Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2018 został ustalony na poziomie 245 520 716,47 zł.
W efekcie wprowadzonych zmian na przestrzeni 2018 roku wysokość planu dochodów wzrosła
o 17 707 464,65 zł i na koniec roku wyniosła po zmianach 263 228 181,12 zł. Dochody wykonane na
koniec roku stanowiły kwotę 254 335 997,97 zł. W zakresie dochodów ogółem wyróżnić należy
dochody bieżące wynoszące 246 232 651,78 zł oraz dochody majątkowe 8 103 346,19 zł
Poniższa grafika przedstawia procentowe wykonanie dochodów ogółem w podziale na źródła ich
pozyskania.

Głównym źródłem dochodów w 2018 r. były dochody uzyskane z tytułu udziału podatku
dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, stanowiące 33,67% udziału w ogólnej kwocie
dochodów. Wykonanie zostało zrealizowane ponad założony plan i stanowiło 107,69% planu.
Drugą pozycją wśród dochodów były dotacje, stanowiące 23,29% ogólnej wartości dochodów
budżetowych. Główną kwotę stanowiły dotacje przekazywane na zadania z zakresu pomocy
społecznej, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Znaczącą kwotę wśród zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły środki finansowe przekazywane na realizację
zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci – świadczenia 500+, które stanowiły ponad
75% otrzymanych dotacji. Również w formie dotacji Gmina Swarzędz otrzymała środki finansowe
pochodzące ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów. Realizacja założonego planu dochodów
została zrealizowana na poziomie 91,50%.
Istotną grupą dochodów w realizacji budżetu Gminy Swarzędz były podatki i opłaty lokalne,
których realizacja do założonego planu wyniosła 88,06%. W ogólnej kwocie osiągniętych dochodów
największy udział, bo aż 93,68% stanowiły pobierane przez gminę podatki lokalne. Pozostałe dochody
to m.in. wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata za zezwolenie na sprzedaż
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alkoholu, opłata skarbowa oraz pozostałe opłaty pobierane na terenie Gminy Swarzędz. Udział tych
dochodów to 22,34%.
Subwencje zostały zrealizowane w 100% założonego planu. Stanowią 15,12% udziału
w dochodach Gminy Swarzędz.
Dochody z tytułu mienia komunalnego zapewniły 95,58% realizację zakładanego planu.
Największy dochód w tym obszarze stanowiły wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie jak
również dochody z tytułu czynszu najmu dzierżawnego. Realizacja dochodów z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności w 2018 r. ukształtowała się na poziomie 37,78% planu rocznego. W drodze
bezprzetargowej w 2018 r. sprzedano cztery nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy
Swarzędz.

2. Dochody budżetu Gminy Swarzędz pochodzące ze źródeł zewnętrznych
Środki europejskie stanowią jedno z dodatkowych a przy tym bardzo istotnych źródeł
finansowania działalności. Wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane
są one, jako istotny czynnik rozwoju lokalnego.
W 2018 roku Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowania zewnętrzne głównie na działania związane
z oświatą, sportem, infrastrukturą drogową, gospodarką mieszkaniową oraz szeroko rozumianym
społeczeństwem.
L.p.

Nazwa projektu

Kwota
dofinansowania

1

Refundacja kosztów projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności Miejskiej na
terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru
(autobusy)” w ramach działania 3.3. WRPO 2014+

1.275.000,00 zł

2

Refundacja wydatków związanych z projektem pn. „Rozwój niskoemisyjnej
mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę
infrastruktury, w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych”
w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+

1.709.393,61 zł

3

Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozwój
niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – system tras
rowerowych wraz z infrastrukturą” w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+

1.227.270,37 zł

4

Refundacja wydatków dotyczących projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej
mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez działania informacyjnopromocyjne” (działania promocyjne w zakresie ekologii)

4.675,00 zł

5

Refundacja kosztów projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych
poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz” realizowanego w
ramach WRPO 2014-2020

590.041,51 zł

6

Refundacja wydatków poniesionych na opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023

26.469,00 zł

7

Dofinansowanie projektu pn. „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe
wsparcie swarzędzkich szkół” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020

218.199,46 zł

8

Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „SP Montessori
w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą
kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli”

46.000,00 zł

9

Dofinansowanie w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na
realizację programu „Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” –
projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5

101.022,77 zł

10

Refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu „Mobilność

15.860,63 zł
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Kadry Edukacji Szkolnej”
Środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektów:
- ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna EVS Nowe Horyzonty – realizowanego
w latach 2017-2018

5.529,22 zł

- ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, EVS Nowe Horyzonty –
realizowanego w latach 2018-2019

23.268,69 zł

12

Refinansowanie kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Swarzędz
funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (środki
przekazane przez Metropolię Poznań, finansowane częściowo przez Unię
Europejską)

13.910,62 zł

13

Refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu pt. „Razem
lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych
i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. Poznańskim”

31.148,35 zł

14

Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu pn. „Poprawa dostępu do usług
społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”

103.550,15 zł

15

Refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Kameleon –
zmieniam się” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 20162017

4.181,17 zł

16

Dofinansowanie projektu „Czas na zmiany – Zmieniamy się!” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

320.097,50 zł

17

Dofinansowanie projektu „Nowoczesne usługi asystenckie
w Gminie Swarzędz” realizowanego w ramach WRPO 2014+

500.000,00 zł

18

Refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa
budynków komunalnych” otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego

1.514.217,19 zł

19

Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż
żaluzji fasadowych na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2
w Zalasewie” otrzymana z Województwa Wielkopolskiego

40.000,00 zł

Dotacja przekazana przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów” na realizację
projektów:

5.999,70 zł

- „Aktywni dla siebie – aktywni dla wsi. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę – Gruszczyn i Kruszewnia wspominają przodków walczących o
niepodległość”

1.999,70 zł

11

20

i

opiekuńcze

- „I Zalasewski Bieg Historyczny – 100-lecie niepodległości – integracja
mieszkańców sołectw Zalasewo i Garby”

2.000,00 zł

- „Jak Trakt Piastów aktywnie łączy sołectwa – czyli integracja Łowęcina i Jasina na
Szlaku Piastowskim”

2.000,00 zł

21

Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2017 r.

117.904,15 zł

22

Dotacja celowa na realizację projektu „Cierpliwość popłaca na dziecięcych placach
– kontynuujemy budowę naszego placu zabaw – by sprawić dzieciom radość bez
obaw” w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – sołectwo
Gruszczyn

19.473,00 zł

23

Dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń
ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB

20.797.92 zł

24

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub

33.825,00 zł
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likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz – etap II”
25

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

10.000,00 zł

26

Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego na terenie
kompleksu Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji”, w ramach programu
Szatnia na Medal

100.000,00 zł

27

Środki pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji programu
„Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

10.246,77 zł

Łącznie

8.088.081,78 zł

Tab. Nr 2. Wykaz projektów realizowanych ze środków zewnętrznych.

3. Wydatki budżetowe
Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2018 został ustalony na poziomie 256.107.056,47 zł.
W efekcie wprowadzonych zmian na przestrzeni 2018 roku wysokość planu wydatków wzrosła
o 24.089.095,80 zł i na koniec roku wyniosła po zmianach 280.196.152,27 zł. Wydatki wykonane
na koniec roku wyniosły 266.366.001,82 zł. W zakresie wydatków ogółem wyróżnić należy wydatki
bieżące wynoszące 214.773.672,48 zł oraz wydatki majątkowe 51.592.329,34 zł.
Poniższa grafika przedstawia procentowe wykonanie wydatków ogółem w podziale na realizację
zadań.

Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości
poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie
do wykonywania.
W strukturze wydatków dominują wydatki przeznaczone na oświatę i wychowanie, stanowiące
31,77% udziału w ogólnej kwocie wydatków. Główną pozycję wśród wydatków przeznaczanych na
oświatę i wychowanie stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dotacje
przekazywane operatorom prowadzącym na terenie gminy opiekę przedszkolną. Kolejną istotną
grupę stanowiły wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę i modernizację obiektów
oświatowych. W zakresie powyższych zadań wydatki zostały zrealizowane w 95,45% założonego
planu.
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Istotną pozycję w budżecie Gminy stanowiły wydatki na opiekę społeczną. Ich realizacja w roku
2018 wyniosła 96,80% zakładanego planu. W ramach pomocy społecznej realizowane zostały zadania
z zakresu wypłaty świadczenia 500+, które to stanowiły najwyższy udział w wydatkach, ponadto
zrealizowano zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii,
prowadzonych w ramach tzw. funduszu alkoholowego. W dziale tym znajdują się środki na wypłatę
świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz na zasiłki
stałe i okresowe, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Realizowane były również usługi
opiekuńcze, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz za utrzymywanie Ośrodka Wsparcia
w Swarzędzu. Na opiekę społeczną gmina przeznaczyła 22,63% wydatków budżetowych.
Wydatki związane z transportem publicznym stanowiły 19,48% w realizacji budżetu gminy.
Wśród wydatków bieżących istotną pozycję zajmowało utrzymywanie komunikacji autobusowej.
Pozostałą znaczącą kwotę wśród wydatków przeznaczono na realizację zadań z zakresu
utrzymywania oraz budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Realizacja założonego
planu nastąpiła w 97,70%.
Do wydatków przeznaczanych z budżetu Gminy zaliczamy również wydatki na administrację
publiczną. Obejmują one utrzymanie rady oraz urzędu. Są to głównie wydatki związane z wypłatą
wynagrodzeń, a także bieżące koszty funkcjonowania administracji. Zrealizowano 83,18%
zakładanego planu. Wydatki te stanowiły 8,83% zaangażowania budżetu.
Gmina poniosła również wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje
m.in. ochronę środowiska, sprzątanie dróg, zieleni, oświetlenie ulic, gospodarkę mieszkaniową
a także wydatki na zadania związane ze sportem i kulturą.

4. Wydatki inwestycyjne
Do realizacji w 2018 roku zaplanowano oraz zrealizowano 97 zadań inwestycyjnych na łączną
kwotę 51.592.329,34 zł, z czego 45 zadania były to inwestycje jednoroczne na kwotę 3.620.461,01 zł
oraz 52 zadania wieloletnie za łączną kwotę 47.971.868,33 zł. Wydatki majątkowe można podzielić na
główne kierunki realizacji planu inwestycyjnego wynikającego ze Strategii Rozwoju Gminy.
Z zaplanowanych inwestycji udało się wykonać wszystkie, jakie były przewidziane do realizacji.
W poniższym zestawieniu zawarto najistotniejsze:
1) W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatki majątkowe wyniosły 191.065,50
zł, z czego w głównej mierze przeznaczono na opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Swarzędz. Zakończono prace projektowe dokumentacji technicznej związanej
z przyłączem sieci wodociągowej w Paczkowie oraz w ul. Swarzędzkiej, ul. Fabrycznej, ul. Cichej
w Gortatowie oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Sołeckiej w Jasinie. Zawarto umowy na opracowanie
odprowadzenia wód deszczowych z terenu sołectwa Rabowice i Paczkowo oraz na budowę sieci
wodociągowej w Sokolnikach Gwiazdowskich. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem
dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Cmentarnej,
Słowackiego, Cybińskiej i Cichej w Swarzędzu. Ponadto opracowano dokumentację techniczną
oraz uzyskano pozwolenie na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Poznańskiej w Jasinie.
2) Największe nakłady inwestycyjne, bo aż 34.993.404,73 zł, zostały zrealizowane w zakresie budowy
nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta
i gminy.
a) Zrealizowano inwestycje drogowe w ulicach Swarzędzkiej i Asfaltowej w Janikowie, Sokolnickiej
i Ogrodowej w Paczkowie, Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie, Szkolnej (odcinek
od ul. Poznańskiej do torów kolejowych) w Kobylnicy, Wierzenickiej, Śliwkowej i dojazdu
do kościoła w Wierzenicy. Wybudowano chodnik w ul. Słocińskiego w Bogucinie oraz chodnik
w ul. Mokrej w Zalasewie. Zakończono prace związane z budową kładki pieszej nad drogą
krajową nr 92 w Swarzędzu. Rozpoczęto III etap prac związanych z budową ciągów pieszych,
15

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2018 rok
rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków,
Kościuszkowców w Swarzędzu i prace budowlane związane z przebudową ul. Szewskiej
w Swarzędzu. Zakończono projekt ronda z I etapu obwodnicy w drodze powiatowej
(ul. Średzka, Rabowice) i dokumentację wraz ze środkami na budowę przekazano do Starostwa
celem realizacji – zakończenie prac to półrocze tego roku.
b) Zlecono szereg dokumentacji projektowych, których celem było przygotowanie przyszłych
inwestycji do realizacji. Opracowane zostały wielobranżowe projekty przebudowy
ul. Poziomkowej, ul. Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie, ul. Garbarskiej, Kuśnierskiej,
Murarskiej, Płócienniczej, Bednarskiej, Sukienniczej, Ciesielskiej i Garncarskiej w Swarzędzu.
Kontynuowano prace projektowe związane m.in. z: ulicami Zamkowa, Nowy Świat,
Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Gołębia i Placu Powstańców Wielkopolskich, Chełmońskiego,
Wyczółkowskiego, Kossaka, Kopernika, Krawieckiej i Przybylskiego w Swarzędzu, Polskiej,
Greckiej i Irlandzkiej na terenie Zalasewa, Helikopterowej i Pilotów w Bogucinie, Katarzyńskiej
w Gruszczynie (na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk), przebudową drogi dojazdowej
po północnej stronie drogi krajowej nr 92 na odcinku od Jasina do Paczkowa, Grudzińskiego
w Swarzędzu i Pszennej w Jasinie, I i II etapem obwodnicy Swarzędza oraz projekt budowy
chodnika w ul. Zaborskiej w Puszczykowie Zaborzu. Rozpoczęto prace projektowe na budowę
chodnika wzdłuż ul. Olszynowej w Rabowicach czy ul. Średzkiej w Paczkowie.
c) Opracowano również koncepcję przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi przy dworcu PKP
i rozpoczęto fazę projektową. Powstał również projekt z pozwoleniem na budowę parkingu od
strony ul. Łąkowej.
d) W ramach zadania „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz
poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych
w Swarzędzu i Kobylnicy” środki finansowe przeznaczono na końcowe rozliczenie zadania
związanego z budową dworca autobusowego oraz parkingów w rejonie dworca PKP
w Swarzędzu. Zadanie w części drogowej dotyczyło wybudowania ul. Dworcowej w Kobylnicy
oraz dwóch węzłów przesiadkowych w Kobylnicy i w Swarzędzu z pełną infrastrukturą
(parkingi, wiaty rowerowe, przystanki) W zadaniu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej
na terenie Gminy Swarzędz etap II”, rozpoczęto rozbudowę ul. Transportowej w Garbach.
Zakończenie zadania nastąpi w I półroczu 2019 r.
e) W porozumieniu ze Starostą Poznańskim rozpoczęto opracowywanie dokumentacji
koncepcyjnej związanej z poprawą bezpieczeństwa w ciągu ul. Polnej i Cieszkowskiego
w Swarzędzu. Wykonano dokumentację oraz budowę sygnalizacji świetlnej ulic Kórnickiej
z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu oraz przygotowano projekty koncepcyjne budowy
tunelu pod linią kolejową nr 353 Poznań – Wschód Skandawa oraz linią kolejową nr 3
Warszawa Zachodnia – Kunowice w celu ubiegania się o środki zewnętrzne.
3) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2.423.520,80 zł. W ramach zadania
„Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków
mieszkalnych” rozpoczęto wykonywanie remontów budynków mieszkalnych, których realizacja
nastąpi w latach 2018-2020. Ponadto nabyto nieruchomości do gminnego zasobu oraz objęto
udziały w STBS. Zakończono i rozliczono budowę budynku komunalnego przy ul. Wrzesińskiej
w Jasinie.
4) W zakresie zadań z działu oświaty rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej na remont
i adaptację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Wierzonce oraz zakończono prace
remontowe obecnego budynku. Przeprowadzono szereg prac remontowych w obiektach
szkolnych na terenie Gminy Swarzędz. Opracowano pełnobranżową dokumentację techniczną na
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu o salę gimnastyczną. Wykonano również prace
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polegające na budowie placów zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu i Szkoły
Podstawowej nr 1 w Zalasewie. Na powyższe inwestycje wydano kwotę 2.148.811,07 zł.
5) Przeprowadzono budowę placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy, na które
Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach budowy oraz doposażenia
placów zabaw i miejsc rekreacji wykonano I etap budowy placu zabaw przy ul. Piaski w Swarzędzu.
W ramach Funduszu Sołeckiego przeprowadzono zadania inwestycyjne w zakresie
zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie sołectw. Zakończono prace budowlane
związane z budową świetlicy wiejskiej w Jasinie i Bogucinie.
Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą modernizacji kompleksu boisk na
os. Czwartaków, oświetlenia kortów tenisowych oraz wymiany płytek na Pływalni „Wodny Raj”.
Wykonano system nawadniania boiska w Kobylnicy.
Zakończono prace związane z uruchomieniem Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki, które
działa od września pokazując w nowoczesny i tradycyjny sposób historię naszej małej ojczyzny. Na
ten cel pozyskano też środki zewnętrzne – 2.248.735,34 zł.
6) Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska przeznaczono 4.939.811,84 zł.
W ramach ochrony środowiska udzielono dotacji na wymianę źródeł ogrzewania. Wydano na ten
cel 175.654,45 zł. Wybudowano oświetlenie w ul. Olszynowej w Rabowicach i ul. Pszczelnej
w Zalasewie, wzdłuż budynku nr 18 na os. Czwartaków. Zakończono projekty budowy oświetlenia
w ul. Gnieźnieńskiej w Bogucinie, Swarzędzkiej w Gruszczynie, Winogronowej w Sokolnikach
Gwiazdowskich, Filtrowej i Chłodnej w Paczkowie, Azaliowej, Limbowej i Magnoliowej
w Rabowicach, Dożynkowej w Gortatowie, placu Gruszczyńskiego i ul. Grobla w Gruszczynie.
Wykonano projekt zbiornika wyrównawczego dla wody pitnej w Gortatowie celem polepszenia
zaopatrzenia w wodę mieszkańców w okresie wiosenno-letnim. Wspólnie ze Związkiem
Międzygminnym „Puszcza Zielonka” prowadzone były prace związane z budową kanalizacji
na terenie Gminy Swarzędz w ramach etapu IV i V.

5. Wykonanie budżetu Gminy Swarzędz
a) Przychody
Przychody budżetu w roku 2018 wyniosły 26.277.881,15 zł, z czego:
– wyemitowano obligacje komunalne na wartość 23.000.000 zł
– zaciągnięto pożyczkę w Banku BGK na program Jessica 2 o wartości 250.000 zł
– wolne środki pochodzące z roku 2017 stanowiły kwotę 3.027.881,15 zł.
b) Rozchody
Rozchody budżetu zrealizowano na kwotę 9.284.414 zł, do końca roku dokonany spłaty pożyczek oraz
wykupu obligacji komunalnych:
– wykup obligacji komunalnych seria 10J, 10S, 11C, 11D, 12A, 12B, 13C, B15 o wartości 9.000.000 zł
– spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w wysokości 284.414,00 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. poinformował o umorzeniu następujących kwot:
• 13 750,00 zł, tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie, gmina Swarzędz” – zgodnie pismem Nr WFOS-IIDMU-KW/400/411/2015 z dnia 28.03.2018 r.
• 46 250,00 zł, tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu
tłocznego w miejscowości Gortatowo i Jasin” - zgodnie z pismem Nr WFOS-II-DMUKW/400/333/2015 z dnia 28.06.2018 r.
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– 43 750,00 zł, tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w ulicach: Krańcowej, Świt, i Brzask w Gruszczynie gmina Swarzędz” – zgodnie
pismem Nr WFOS-II-DMU-KW/400/333/2015 z dnia 28.06.2018 r.
Do dnia 31 grudnia 2018 roku spłacono łącznie 40 300 000 zł obligacji komunalnych, których
emisja nastąpiła w latach 2010-2015
c) Wynik budżetu
Stale wzrastające potrzeby inwestycyjne Gminy Swarzędz zarówno w zakresie budowy
i remontu dróg, potrzeb oświatowych, mieszkaniowych, jak i kulturalno-sportowych oraz
rekreacyjnych spowodowały, że w roku 2018 wystąpił deficyt budżetowy.
Budżet Gminy Swarzędz na koniec 2018 roku zamknął się deficytem, czyli różnicą pomiędzy
osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami, na poziomie 12.030.003,85 zł.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 80.036.664 zł i dotyczyło:
– 22.000.000 zł – obligacji wyemitowanych w Banku PKO PB S.A.,
– 57.000.000 zł – obligacji wyemitowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
– 786.664 zł – pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu,
– 250.000 zł – pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
d) Relacja zrównoważenia wydatków bieżących
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na koniec roku 2018 wyniosła
31.458.979,30 zł, oznacza to, że art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony
prawidłowo.
e) Wskaźnik spłaty zobowiązań
Najważniejszym wskaźnikiem koniecznym do prawidłowej oceny budżetu jest indywidualny
wskaźnik zadłużenia.
Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, poziom łącznej kwoty
zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego
limitu liczonego zgodnie ze wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż relacja łącznej kwoty spłat rat
kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak
również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do
planowanych dochodów bieżących, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla
ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
W 2018 roku relacja ta została w pełni spełniona. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniósł
4,36% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 19,71%.
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IV. Wykorzystanie zasobu nieruchomości gminy
1. Stan aktualny zasobu nieruchomości gminy
W skład zasobu nieruchomości należącego do Gminy wchodzą grunty niezabudowane
oraz nieruchomości zabudowane pełniące wiele różnych funkcji:
– funkcje mieszkaniowe,
– funkcje usługowe, w tym administracyjne i edukacyjne,
– funkcje rekreacyjne – tereny sportowe, place zabaw, lasy, zieleń,
– funkcje komunikacyjne – drogi, chodniki, place.
Łącznie zasób nieruchomości (w tym również nieruchomości należących do Skarbu Państwa
i znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gminy zawartych w kolumnie Własność JST) to wg
stanu na koniec 2018 roku 667,835 ha, na które składa się 4260 odrębnych działek. W tym:
Przeznaczenie:

Grunty rolne

Powierzchni
a

Wartość
księgowa

(ha)

(zł)

Własność JST

Przekazane w
zarząd

Przekazane w
użytkowanie
wieczyste

Przekazane w
dzierżawę

(ha)

84,7851

1 966 405

64,9621

1,0830

0,0000

18,7400

301,3163

98 518 719

297,6867

0,7589

1,8800

0,9907

Lasy

18,6617

2 284 892

18,6617

0,0000

0,0000

0,0000

Place i tereny
zielone

18,6108

4 110 319

16,3108

0,0000

0,3600

1,9400

Ogrody
działkowe

60,3875

3 709 712

18,4675

0,0000

41,9200

0,0000

Tereny
rekreacyjne

24,3826

3 915 444

19,7646

3,7580

0,8400

0,0200

Działki
mieszkaniowe

85,8555

23 453 876

12,6318

0,2637

71,4000

1,5600

Działki przem.handl.

38,0287

11 864 510

24,1708

0,9079

12,5700

0,3800

Cmentarz
komunalny

8,4258

1 126 382

0,0315

4,6643

0,0000

3,7300

Dawne
składowisko

3,5648

285 184

3,5648

0,0000

0,0000

0,0000

23,1392

6 612 298

9,1261

13,5331

0,4800

0,0000

0,6766

349 105

0,6766

0,0000

0,0000

0,0000

667,8346

158 196 847

486,0550

24,9689

129,4500

27,3607

Drogi,
chodniki

ulice,

Szkoły
Przychodnia
zdrowia
Razem:

Tab. Nr 3. Zestawienie wartości poszczególnych składników zasobów nieruchomości Gminy
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Zarząd nad nieruchomościami sprawowany jest przez jednostki organizacyjne na podstawie:
1) decyzji Burmistrza o przekazaniu w trwały zarząd (jednostki oświatowe z wyłączeniem Szkoły
Podstawowej nr 1 w Swarzędzu ze względu na problemy z regulacją gruntów, Zakład Gospodarki
Komunalnej, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji);
2) we własnym zakresie przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu:
– Wydział Nadzoru Właścicielskiego w zakresie nieruchomości zabudowanych;
– Wydział Infrastruktury Drogowej w zakresie nieruchomości stanowiących pasy drogowe;
– Wydział Geodezji i Nieruchomości w zakresie gruntów pozostałych;
3) część nieruchomości (w tym budynków i lokali) użytkowana jest przez jednostki organizacyjne
Gminy na podstawie umów użyczenia (OPS, Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, SCSiR). Gminne
osoby prawne (Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne)
korzystają z nieruchomości należących do zasobu na podstawie umów dzierżawy lub najmu;
4) na podstawie umowy o zarządzanie zasobami mieszkaniowymi ze Swarzędzkim Towarzystwem
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
W ewidencji budynków znajduje się łącznie 131 obiektów o łącznej powierzchni użytkowej ponad
107,4 tys. m2.
Łączna wartość księgowa brutto (początkowa), wszystkich obiektów komunalnych (z wyłączeniem
wartości gruntu) wynosi na koniec 2018 roku ponad 192 mln złotych.
Szczegółowo składają się na nią:
Rodzaj obiektu

Wartość księgowa brutto*

1. Budynki mieszkalne

24 684 338,00

2. Budynki niemieszkalne

23 003 141,00

3. Obiekty szkolne

93 649 508,00

4. Obiekty przedszkolne

4 918 035,00

5. Obiekty służby zdrowia

3 394 629,00

6. Żłobek

895 739,00

7. Obiekty sportowe

17 503 766,00

8. Pływalnia

14 646 245,00

9. Baza komunikacji autobusowej i infrastruktura komunikacyjna

1 656 127,00

10. Placówki kultury

6 579 040,00

11. Lokale niemieszkalne

1 078 316,00

ogółem

192 008 884,59

* wartość początkowa powiększona o wartość modernizacji;
Tab. Nr 4. Wartość księgowa obiektów komunalnych.

2. Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu w roku 2018
1) działki zakupione pod realizację inwestycji drogowych lub pod nie zajęte:
– Gruszczyn – dz. 276/8;
– Zalasewo – dz. 222/2;
– Kobylnica – dz. 151/7, 149/5;
2) udział w gruncie związany w własnością lokalu niemieszkalnego – dz. 3136/108 i 3134/61
3) nabycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie – ul. Strzelecka 7 dz. 846/1 i 846/2
4) działek nr 30, 31, 50 i 51 – polana przy ul. Strzeleckiej
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3. Zbycie nieruchomości gminnych:
1) w drodze bezprzetargowej: dz. 3334/1 i 109/7 obręb Swarzędz;
2) w drodze przetargu ograniczonego – dz. 3339/47 i 1835/54 obręb Swarzędz

4. Podsumowanie zmian w zasobach nieruchomości Gminy
STAN NA 1.01.2018
kategoria mienia
cmentarz

pow. w
ha

ZMIANA W CIĄGU ROKU
pow. w
ha

wartość w zł

8,4258

1 126 382,42

298,3886

mieszkaniowe

wartość w zł
1 126 382,42

96 615 679,94

2,9277 1 903 038,57 301,3163

98 518 718,51

85,3727

23 398 246,08

0,4828

55 630,00

85,8555

23 453 876,08

Przemysłowo-handlowe

38,6561

11 884 790,39

-0,6274

-20 280,00

38,0287

11 864 510,39

grunty rolne

84,6091

1 855 912,50

0,1760

110 492,80

84,7851

1 966 405,30

lasy

18,6617

2 284 891,85

0,0000

0,00

18,6617

2 284 891,85

ogródki działkowe

60,3875

3 709 711,70

0,0000

0,00

60,3875

3 709 711,70

0,6766

349 105,00

0,0000

0,00

0,6766

349 105,00

szkoła

23,1421

6 612 443,00

-0,0029

-145,00

23,1392

6 612 298,00

tereny rekreacyjne

22,8849

2 965 444,40

1,4977

950 000,02

24,3826

3 915 444,42

tereny zielone

18,6108

4 110 318,90

0,0000

0,00

18,6108

4 110 318,90

3,5648

285 184,00

0,0000

0,00

3,5648

285 184,00

przychodnia zdrowia

wysypisko śmieci
ŁĄCZNIE

663,3807 155 198 110,18

Tab. Nr 5. Zmiany w zasobach nieruchomości Gminy
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0,0000

pow. w
ha
8,4258

droga

0,0000

wartość w zł

STAN NA 31.12.2018

4,4539 2 998 736,39 667,8346 158 196 846,57
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III. Spółki prawa handlowego z większościowym udziałem gminy (stan na 31.12.2018)
Gmina Swarzędz jest jedynym wspólnikiem w dwóch spółkach prawa handlowego.

1. Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Spółka powołana przez Gminę Swarzędz w 1996 roku w celu realizacji zadań w zakresie budownictwa
mieszkaniowego w formie towarzystwa budownictwa społecznego w rozumieniu ustawy z dnia
26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Spółka jest właścicielem dwóch budynków mieszkalnych oraz zarządcą nieruchomości, w których
znajdują się lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. W nadchodzących latach planowane są
kolejne inwestycje, które zwiększą zasób nieruchomości mieszkaniowych spółki, w tym budynek,
w którym znajdą się lokale przeznaczone na lokale komunalne, których najemcą będzie Gmina.
Dane podstawowe:
– NIP 7771740193
– Regon 63077699700000
– KRS 0000099434
– Data rozpoczęcia działalności 16.05.1996
– Wartość kapitału zakładowego 1 380 000,00 zł
– Wartość wkładu Gminy Swarzędz 1 380 000,00 zł
– Udział Gminy Swarzędz 100%
– Przeważający przedmiot działalności (PKD)
• 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych,
• 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

2. Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Spółka powołana w 2013 roku w celu zgodnego z prawem prowadzenia składowiska odpadów
komunalnych w Rabowicach (zmiany w ustawie o odpadach wykluczały możliwość kontynuowania
działalności w tym zakresie przez Zakład Gospodarki Komunalnej jako zakład budżetowy). Spółka
powstała z przekształcenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejmując prawa i obowiązki,
należności i zobowiązania oraz majątek funkcjonującego w ramach ZGK składowiska odpadów
komunalnych w Rabowicach.
Akt założycielski umożliwiał również przenoszenie kolejnych rodzajów działalności z ZGK, co nastąpiło
od 2017 roku, kiedy to spółka rozpoczęła prowadzenie obsługi publicznego transportu zbiorowego
o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Gmina Swarzędz.
Od 2017 roku, w związku z uruchomieniem instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, spółka przestała przyjmować odpady komunalne na składowisko w Rabowicach.
Od 2018 roku na terenie składowiska w Rabowicach funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych dla gmin: Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn.
Dane podstawowe:
– NIP 7773235068
– Regon 30260191200000
– KRS 0000509366
– Data rozpoczęcia działalności 16.12.2013
– Wartość kapitału zakładowego 9 239 000,00 zł
– Wartość wkładu Gminy Swarzędz 9 239 000,00 zł
– Udział Gminy Swarzędz 100%
– Przeważający przedmiot działalności (PKD):
• 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
• 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
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IV. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Gmina dysponuje łącznie 454 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni prawie 19 tys. m2,
w tym 28 socjalnymi (umowy na czas określony) oraz 1 pomieszczeniem tymczasowym wskazywanym
do eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego na okres 6 m-cy. W 2018 roku zostało pozyskanych
łącznie 28 lokali o powierzchni 1388,7 m2, w tym 27 lokali o pow. 1335,7 m2 w nowo wybudowanym
budynku komunalnym przy ul. Wrzesińskiej w Jasinie. Ponadto 2 lokale zostały przekształcone
w mieszkania chronione i przekazane do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z 454 lokali, 55 (w tym 4 socjalne) znajduje się w 9 budynkach nie stanowiących własności Gminy.
Są to najczęściej budynki, w stosunku do których nie można ustalić właściciela lub jego
spadkobierców, a wdrożone procedury przejęcia własności jak na razie nie przyniosły pozytywnych
efektów. Z 454 lokali, 48 (w tym 3 socjalne) znajduje się w 11 budynkach wspólnot mieszkaniowych
z udziałem Gminy.
Czynsz w zasobie mieszkaniowym kształtowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
Stawki na dzień 31.12.2018 roku wynoszą:
– stawka bazowa: 5,16 zł / m2 powierzchni dla mieszkań komunalnych (umowy na czas
nieokreślony) z możliwością uwzględniania zniżek za obniżony standard lokalu,
– stawka minimalna: 2,58 zł / m2 powierzchni dla lokali socjalnych (umowy na czas określony) bez
możliwości stosowania zniżek oraz w przypadku maksymalnej obniżki dla lokali komunalnych.
Poprzednie obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku wynosiły odpowiednio 4,90 zł oraz 2,45 zł.
Stawki czynszu są określane według następujących zasad. Bazowa stawka czynszu za lokale
mieszkalne nie może być niższa niż 1,5% oraz wyższa niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu
określonej przez prezesa GUS dla terenu woj. wielkopolskiego z wyłączeniem m. Poznania, przy czym
zakłada się wzrost stawki bazowej czynszu za wynajem mieszkań komunalnych, rocznie od 1,0 do 6,0
pkt % ponad średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana stawki bazowej
czynszu dokonywana jest nie częściej niż raz w roku. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50%
stawki bazowej obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Nie stosuje się czynników
podwyższających i obniżających stawkę czynszu dla lokalu socjalnego.
Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu (maksymalnie do 50%):
– WC poza lokalem: - 10%
– mieszkanie bez łazienki: - 10%
– mieszkanie bez c.o.: - 10%
– mieszkanie bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych: - 10%
– mieszkanie w budynku, który na podstawie decyzji uprawnionego organu przeznaczony jest do
rozbiórki: - 50%.
Zarządzanie nieruchomościami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe zostało powierzone
Swarzędzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w trybie art. 67 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych – jako zamówienie z wolnej ręki spółce zależnej od jednostki samorządu
terytorialnego. W umowie zarządu wskazane jest również zadanie związane z realizacją remontów
i innych zadań właścicielskich, przy czym przy wydatkowaniu środków Zarządca zobowiązany jest
stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Łączne wydatki remontowe w 2018 roku wyniosły
nieco ponad 1 milion złotych nie licząc wydatków przeznaczonych na przygotowanie lokali
chronionych (prawie 500 tys. zł). Poprawę substancji mieszkaniowej zapewniły dodatkowo
modernizacje budynków finansowane z programu Jessica 2 (prawie 300 tys. zł).
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V. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Gmina Swarzędz jest aktywnym członkiem Aglomeracji Poznańskiej. W ramach terytorialnej
przynależności do obszaru funkcjonalnego m. Poznania realizowanych jest szereg przedsięwzięć,
które potwierdzają naszą aktywną rolę w rozwoju oraz funkcjonowaniu zespołu jednostek samorządu
terytorialnego spójnie tworzących ten właśnie obszar.
Przejawem aktywności Gminy Swarzędz są członkostwo w związkach międzygminnych
działających na obszarze funkcjonalnym miasta Poznania oraz przynależność do stowarzyszeń
obejmujących jednostki samorządu terytorialnego wchodzące razem z m. Poznaniem w skład
poznańskiej aglomeracji.
Wśród związków międzygminnych należy wymienić:
1. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,
2. Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt”,
3. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
Gmina Swarzędz jest również członkiem stowarzyszeń oraz akcjonariuszem jednej spółki
będącej własnością samorządów z obszaru Aglomeracji:
4. Metropolia Poznań - Stowarzyszenie,
5. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna – Stowarzyszenie,
6. Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” – Stowarzyszenie,
7. AQUANET Spółka Akcyjna – wartość akcji 13,5 mln złotych, udział w kapitale 1,21%.
Gmina Swarzędz jest również członkiem organizacji obejmujących obszar większy niż
aglomeracja poznańska i zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego. Są to: Związek Miast
Polskich, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski.

1. Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzała
od 01.07.2013 roku odmienny od dotychczasowego system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Zakładał on, że samorząd decydujący o wszystkich sprawach ważnych dla lokalnej
społeczności odpowiadać będzie również za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
zobowiązując przy tym gminy do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy oraz miejscowymi uwarunkowaniami.
Dla realizacji tego zadania samorządy Buku, Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny,
Obornik, Pobiedzisk, Poznania, Suchego Lasu (wystąpił ze związku z końcem 2013 roku) i Swarzędza
jeszcze przed przyjęcie ustawy utworzyły Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”.
Jego statut został zarejestrowany 30 września 2010 r., a wiosną 2012 r. samorządy wprowadziły
zmiany w statucie dostosowując go do wymagań ustawy, dodając uprawnień umożliwiających
Związkowi Międzygminnemu skuteczne zagospodarowanie odpadów oraz wybrały jego władze.
Do zadań Związku należy planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gmin, a w szczególności:
1) utworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin – Uczestników
Związku,
2) zapewnienie objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin – Uczestników
Związku - systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
3) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
4) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej
następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
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wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji,
5) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin – Uczestników Związku, w tym wskazywanie
miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
6) zapewnianie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania,
7) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
8) określanie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, i inne.
W ramach zadań Związku, na terenie gmin członkowskich, utworzone zostały Punkty
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt taki powstał na terenie Gminy Swarzędz
w 2018 roku, a jego prowadzenie zostało powierzone przez GOAP w drodze przetargu,
jednoosobowej spółce Gminy Swarzędz, Swarzędzkiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.
PSZOK zlokalizowany jest do dnia dzisiejszego na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych
w Rabowicach i obsługuje teren gmin: Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn. W PSZOK przyjmowane są
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie objętym działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami. Odpady
w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio
oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny
dla zdrowia, ludzi i środowiska. Na PSZOK nie ma możliwości przywiezienia niesegregowanych
zmieszanych odpadów komunalnych.
Do obowiązków podmiotów prowadzących PSZOK należy dodatkowo utworzenie
i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) dla
wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gmin: Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn. Wykonywanie
usługi polegającej na prowadzeniu MPSZOK i zagospodarowaniu zebranych odpadów komunalnych
MPSZOK, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Głównym celem MPSZOK jest stworzenie
optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także zorganizowania
punktów odbioru przeterminowanych leków z Aptek wraz z odbiorem i zagospodarowaniem
zebranych w nich odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gmin: Swarzędz,
Kleszczewo i Kostrzyn.
Wartość umowy między Z.M. GOAP a SPK to 603 703,70 zł netto w 2018 roku oraz 612 639,81
zł netto w roku bieżącym.

2. Związek Międzygminny „Schronisko Dla Zwierząt” w Skałowie
Zadaniem Związku jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gmina Kostrzyn.
Schronisko zostało oddane do użytku 04 października 2015 rok. W skład związku w chodzi 11 Gmin:
Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo,
Suchy Las oraz Swarzędz.
Szczegóły działalności opisane są w punkcie dotyczącym Programu Opieki nad Zwierzętami – rozdział
XI. Ochrona Środowiska
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3. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka
Związek pełni ważną funkcję platformy współpracy dla gmin członkowskich, starostw powiatowych
i władz województwa, PTTK, lokalnych organizacji pozarządowych i osób fizycznych, Lasów
Państwowych, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz uczelni wyższych,
w szczególności Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania.
Statutowe zadania związku są nierozerwalnie związane z ochroną zasobów przyrodniczych Parku,
w szczególności poprzez ograniczanie negatywnego wpływu działania człowieka na środowisko oraz
kształtowanie proekologicznego ładu przestrzennego.
Do podstawowych zadań związku należy:
– rozbudowa i porządkowanie infrastruktury turystycznej,
– uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku,
– ochrona przyrody.
Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie na obszarze gmin - członków Związku
zadań z zakresu:
– opracowania i realizowania Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka;
– gospodarki wodno – ściekowej:
– budowa zbiorników małej retencji;
– zwodociągowanie terenów wiejskich;
– kanalizacja sanitarna;
– ochrony środowiska:
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zmianę systemów ogrzewania;
– kompleksowa gospodarka odpadami;
– gazyfikacji terenów wiejskich;
– budowy infrastruktury turystycznej i socjologicznej restrukturyzacji wsi;
– budowy nowych dróg i ochrony pozostałych dróg publicznych;
– tworzenia alternatywnych miejsc pracy dla rolnictwa.

4. Stowarzyszenie Metropolia Poznań
1) Cel Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych
interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego
Aglomeracji oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie.
Celem stowarzyszenia jest również prowadzenie działań na rzecz powołania związku zrzeszającego
jednostki samorządu terytorialnego tworzące Aglomerację.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) prowadzenie działań wspierających wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju
Aglomeracji,
2) inspirowanie działań umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie Aglomeracją,
3) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia we wszystkich wspólnych sprawach,
4) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
a przede wszystkim Aglomeracji,
5) propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych gmin
i powiatów oraz zadań im zleconych przez administrację rządową,
6) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój
gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia,
7) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu i społecznemu
rozwojowi gmin i powiatów, nawiązywaniu przez nie kontaktów zagranicznych oraz wymiany
naukowej i kulturalnej,
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8) prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne
rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu
gminnego i powiatowego,
9) inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych dotyczących funkcjonowania Aglomeracji
i jej rozwoju,
10) prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych
w Aglomeracji,
11) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, związanej z realizacją
celów Stowarzyszenia.
2) Zadania w zakresie realizacji ZIT
Od 16 marca 2015 r. Stowarzyszenie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji
Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W ramach ogłaszanych przez Metropolię konkursów Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowania na
następujące projekty:
a) „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz”
– zakres: Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Swarzędzu oraz ZWP w Kobylnicy (parkingi
Park&Ride, Bike&Ride) + 4 autobusy hybrydowe;
– wartość projektu:
13 729 937,09 zł;
– wartość dofinansowania:
8 849 219,21 zł;
– zakończenie projektu:
29.10.2018 r.;
– okres trwałość projektu do 8.03.2024;
– status: rozliczony;
b) „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II”
– zakres: Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Paczkowie (P&R, B&R) + 7 autobusów
+ termomodernizacji bazy transportowej + dynamiczna informacja pasażerska (tablice LED)
+ modernizacja ulicy Transportowej;
– wartość projektu:
37 024 428,60 zł
– wartość dofinansowania:
13 894 205,09 zł
– termin realizacji:
31.12.2020 r.
– status: w trakcie realizacji
c) „Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki”
– zakres: adaptacja budynku strażnicy na Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki;
– wartość projektu:
3 969 893,05 zł
– wartość dofinansowania:
2 248 736,11 zł
– zakończenie projektu:
28.09.2018 r.
– status: zakończony/w trakcie rozliczania
d) „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych
wraz z infrastrukturą”
– ZAKRES: ścieżka wzdłuż Jez. Swarzędzkiego;
– wartość projektu:
2 543 209,98 zł;
– wartość dofinansowania:
2 161 728,48 zł;
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– zakończenie projektu:
31.12.2018 r.;
– status:
ZAKOŃCZONY/W TRAKCIE ROZLICZANIA;
Stowarzyszenie było inicjatorem powołania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przez samorządy
wszystkich szczebli szeroko rozumianej Aglomeracji Poznańskiej. Docelowo, przez teren naszej Gminy
przebiegać będą dwie linie PKM. Od września 2018 roku PKM obsługuje już linię Swarzędz – Poznań,
a w bieżącym roku uruchomione zostaną kursy na trasie Poznań – Gniezno, przez Ligowiec
i Kobylnicę. Ponadto, w związku z zakończeniem remontu linii kolejowej Swarzędz – Sochaczew,
PKM będzie wydłużona ze Swarzędza do Wrześni, co pozwoli na objęcie nią również stacji Paczkowo.
Rozwój połączeń kolejowych w ramach PKM finansowany jest częściowo z budżetu Gminy
Swarzędz:
Linia do Swarzędza: 34 407,00 zł w 2018, 103 304,00 zł w 2019 roku i 105 658,00 zł w 2020 roku,
Linia do Kobylnicy: wstępnie w 2019 roku zaangażowanie finansowe Swarzędza oszacowano
na 41 858,91 zł.

5. Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
Cele działania:
– wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej,
– promocja Poznania i innych miast i gmin aglomeracji jako miejsc atrakcyjnych turystycznie,
– integracja gmin, powiatów i podmiotów gospodarczych działających na terenie aglomeracji
poznańskiej w zakresie turystyki,
– promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania
stowarzyszenia,
– inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych.
W ramach podejmowanych działań wyróżnić można:
– organizację wystąpień targowych i prezentacji,
– obsługę podróży studyjnych dziennikarzy i tour-operatorów,
– produkty turystyczne (np. Poznań za pół ceny),
– gry miejskie,
– promocja internetowa,
– działania PR,
– działalność wydawnicza.

6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów
LGD TRAKT PIASTÓW jest stowarzyszeniem, nad którym nadzór sprawuje marszałek województwa,
a jego członkiem mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu
terytorialnego.
1) Cele działania Stowarzyszenia:
– działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
– podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności
lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej: LSR);
– upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD;
– propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów
i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;
– promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD;
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– współuczestniczenie w rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności leżących na terenie
działania LGD;
– udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów
i pozyskiwania środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych;
– promocja jednostek samorządu terytorialnego, które są członkami LGD.
2) Działalność Stowarzyszenia
W 2015 roku Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
We wszystkich gminach członkowskich odbywały się konsultacje społeczne, wypracowano i przyjęto
diagnozę obszaru, cele strategiczne oraz rodzaje projektów przewidzianych do dofinansowywania
wraz z kryteriami oceny wniosków.
Ostatecznie Walne Zebranie Członków, które odbyło się 17 grudnia 2015 roku, przyjęło Lokalną
Strategię Rozwoju, która następnie została złożona w konkursie na dofinansowanie realizacji
Strategii. Przyznane Stowarzyszeniu środki są rozdysponowywane na projekty służące realizacji celów
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) z części przeznaczonej na lokalne grupy działania i służą wzmacnianiu
realizacji oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.
LGD Trakt Piastów – dofinansowania dla Swarzędza (2015-2019).
– Program: Aktywne sołectwa – edycja 2017 (sołectwa: Paczkowo, Łowęcin) – łączna dotacja
4 000,00 zł
– Program: Aktywne sołectwa – edycja 2018 (sołectwa: Gruszczyn, Łowęcin, Garby) – łączna dotacja
6 000,00 zł
– Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (PROW 2014-2020) –
dofinansowanie z EFRROW: 310 180,00 zł [całkowity koszt: ok. 589 tys. zł]

7. AQUANET Spółka Akcyjna
AQUANET SA jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu
terytorialnego, działającą w formie spółki akcyjnej.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 290 222,00 zł (w całości opłacony) i składa się z 759 133 864
akcji imiennych serii A, 98 378 877 akcji imiennych serii B, 985 000 akcji serii C, 1 015 000 akcji
imiennych serii D, 15 000 000 akcji imiennych serii E, 650 000 akcji imiennych serii F, 234 868 281
akcji imiennych serii G, 3 938 200 akcji imiennych serii H, 7 321 000 akcji imiennych serii I, po 1 zł
każda.
Akcjonariuszami Spółki są:
1. Miasto Poznań:
867 663 723 akcji o wartości 867 663 723,00 zł, tj. 77,38%
2. Pozostali akcjonariusze:
253 626 499 akcji o wartości 253 626 499,00 zł, tj. 22,62%
W tym:
– Gmina Mosina: 74 518 984 akcji o wartości 74 518 984,00 zł, tj. 06,65% (jako największy
akcjonariusz oprócz m. Poznania)
– Gmina Swarzędz: 13 449 520 akcji o wartości 13 449 520,00 zł, tj. 01,20%
Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000234819 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Aquanet jako spółka akcyjna rozpoczęła działalność 25 maja 2005 r., po przekształceniu
ze funkcjonującej pod tą samą nazwą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka realizuje na podstawie posiadanych zezwoleń:
1) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie: Miasta Poznania,
Miasta Puszczykowo, Gminy Dopiewo, Gminy Kórnik, Gminy Mosina, Gminy Suchy Las, Miasta
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Luboń, Gmin Uczestniczących w Związku Międzygminnym "Puszcza Zielonka" z siedzibą
w Murowanej Goślinie: Gminy Murowana Goślina, Gminy Swarzędz, Gminy Czerwonak;
2) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na części terenu: Gminy Rokietnica, Gminy Brodnica, Gminy
Kostrzyn;
3) Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie projektu inwestycyjnego zrealizowanego przez
Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka” w Gminie Skoki i Gminie Pobiedziska.
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VI. Polityka społeczna
1. Cele, obszary i główne kierunki działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy
administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez
podejmowanie działań do zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem. Jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej Gminy Swarzędz
jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Ośrodek realizuje zadania gminy i zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy o pomocy społecznej i szeregu innych ustaw.
W ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym OPS zapewnia m.in. schronienie, posiłki
oraz niezbędne ubranie osobom tego potrzebującym, przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne
przysługujące z ustawy o pomocy społecznej, świadczy pracę socjalną, organizuje i świadczy usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania, prowadzi i zapewnia miejsca w mieszkaniach chronionych,
kieruje do domów pomocy społecznej i ponosi odpłatność za pobyt.
Realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Ośrodek organizuje i świadczy
m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, zapewnia funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa
udzielane są bez względu na sytuację materialną klienta. W myśl ustawy o pomocy społecznej prawo
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje z uwzględnieniem kryterium
kwalifikującego. Ośrodek współtworzy system pomocy społecznej z innymi jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. Zatrudnieni w Ośrodku Pomocy
Społecznej pracownicy socjalni udzielają klientom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie
rozwiązywania trudnych spraw życiowych, świadczą pracę socjalną oraz prowadzą postępowania
administracyjne w zakresie przyznawania świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek obejmuje
wsparciem rodziny ze szczególnymi potrzebami m.in. rodziny w ubóstwie, rodziny bezradne
w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych,
osoby
bezrobotne,
bezdomne,
starsze
i z niepełnosprawnościami, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, osoby doświadczające przemocy.
Część działań i form pomocy kierowana jest do szerszego grona mieszkańców gminy m.in. wsparcie
specjalistyczne, interwencja kryzysowa, poradnictwo, praca socjalna.
1) Działania i formy pomocy skierowane do mieszkańców gminy Swarzędz
– praca socjalna,
– profilaktyka przeciwdziałania przemocy i uzależnieniem,
– Karta Dużej Rodziny,
– interwencja kryzysowa,
– wsparcie specjalistyczne,
– mieszkalnictwo społeczne,
– rozwój wolontariatu,
– nieodpłatna pomoc prawna,
– animowanie społeczności lokalnej.
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2) Działania i formy pomocy skierowane do wybranych grup
– rodziny w ubóstwie (dożywianie, pomoc w formie zasiłków),
– rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (asystentura rodzin, funkcjonowanie
placówek wsparcia dziennego, wypoczynek i rekreacja),
– osoby bezrobotne (aktywizacja zawodowa, Klub Integracji Społecznej, Program Aktywizacja
i Integracja, prace społecznie użyteczne),
– osoby starsze i z niepełnosprawnościami (usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia, domy pomocy
społecznej, deinstytucjonalizacja usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
– osoby w kryzysie bezdomności (indywidualny plan wychodzenia z bezdomności, ogrzewalnie,
noclegownie , schroniska),
– dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówki
opiekuńczo-wychowawcze),
– osoby doświadczające przemocy („Niebieska Karta”, miejsce czasowego pobytu).
Działalność Ośrodka ukierunkowana jest na efektywną aktywizację klientów oraz na rozwój
kompleksowych form wsparcia i usług. Miarą skuteczności służb pomocy społecznej jest odpowiednio
przygotowana do realizacji zadań kadra. W tym zakresie wdrożono rozwiązania pozwalające na
rozwój zawodowy pracowników Ośrodka a zarazem zapewnienie możliwie najwyższej jakości usług
dla mieszkańców. Rok 2018 upłynął pod znakiem dbałości o rozwój zawodowy pracowników
(rozbudowana oferta kursów i szkoleń), superwizji. Wprowadzono model rozdzielenia pracy socjalnej
od świadczeń polegający na stworzeniu 3 odrębnych zespołów. Warto podkreślić, że Ośrodek
kontynuował świadczenie wysokospecjalistycznych usług (w tym asystenta rodziny, asystenta osoby
niesamodzielnej, teleopiekę), powiększał ofertę poradnictwa specjalistycznego (wsparcia prawnego,
psychologicznego, pedagogicznego) w formie mediacji i terapii i coachingu rodzicielskiego.
Pracownicy Ośrodka angażowali się w realizację nowatorskich przedsięwzięć i projektów. Ośrodek
nadal skutecznie wykorzystywał narzędzia informatyczne w celu dalszego usprawniania obsługi
mieszkańców (E-PUAP, EMPATIA, terminale mobilne) efektywnie wykorzystywał aplikacje
dziedzinowe i inwestował w zakupy sprzętu informatycznego.

2. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych.
Rozwój cywilizacyjny oraz prędkość przemian powoduje, że szereg problemów społecznych
zmienia swoją dynamikę. Nie wszyscy mieszkańcy potrafią albo chcą podołać stawianym wyzwaniom,
stąd w wymiarze indywidualnym, kluczowe staje się posiadanie kompetencji osobistych i społecznych
a także szeregu specjalistycznych kwalifikacji. W kwestii rodziny stają się utrzymanie prawidłowych
stosunków pomiędzy jej członkami, wzajemne wsparcie oraz warunki materialne, które dają poczucie
bezpieczeństwa i umożliwiają rozwój. W wymiarze społecznym z kolei wzrasta znaczenie integracji,
współpracy i udziału jednostek w życiu publicznym. Mnogość oraz złożoność kwestii i problemów
społecznych skłania do opracowywania strategii, która systematyzuje wiedzę o problemach
społecznych mieszkańców oraz wskazuje priorytety, wyznacza główne kierunki działań mających na
celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości życia i zabezpieczenia ich podstawowych
potrzeb. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Swarzędz na lata 2016-2022”
jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego
mieszkańców, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, co ma istotne
znaczenie dla działań w obszarze lokalnej polityki społecznej. Zjawisko ubóstwa rodzin związane
z wieloma problemami, problemy egzystencji osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych,
niedostatek materialny rodzin, szczególnie wielodzietnych, uzależnienia i przemoc w rodzinie
to trudne problemy społeczne, które stoją przed władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy
społecznej na poziomie lokalnym. Od skuteczności ich rozwiązywania zależy funkcjonowanie
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wspólnoty samorządowej, jaką stanowi gmina. Systemowe podejście do rozwiązywania problemów
rodziny stanowi szansę na jej usamodzielnienie.
W odniesieniu do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Swarzędz na lata
2016-2022 działania instytucji i organizacji odpowiedzialnych za sprawy społeczne koncentrują się
wokół 4 celów głównych (strategicznych). Brzmią one następująco:
– wzmocnienie podstawowych funkcji rodziny,
– stworzenie warunków do rozwoju młodzieży i dzieci,
– wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– wzrost integracji społecznej.
Do każdego celu głównego przyporządkowano cele szczegółowe (operacyjne), które służą
uściśleniu zadań przewidzianych do wykonania w perspektywie najbliższych lat. Ważnym pozostaje
również fakt ciągłości programowej poprzedniej strategii i obecnego dokumentu, która gwarantuje
systematyczność działań instytucji i organizacji gminnych. Na podstawie diagnozy problemów
społecznych w gminie Swarzędz wyróżniono kilka obszarów, które wymagają szczególnego
zainteresowania i stałego monitoringu w celu zapewnienia wzrostu jakości życia mieszkańców. Należą
do nich przede wszystkim starzenie się społeczności lokalnej, dysfunkcyjność miejscowych rodzin,
bezradność wychowawcza rodziców, alienacja społeczna mieszkańców i ich niechęć do uczestnictwa
w życiu publicznym, wzrost liczby osób niepełnosprawnych oraz brak rzeczywistych liderów
społeczności lokalnej.
Na podstawie corocznego monitoringu i ewaluacji dokonywanych przez Zespół
ds. Monitorowania Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Swarzędz
można stwierdzić jednoznacznie, że interdyscyplinarna współpraca pomiędzy instytucjami
i organizacjami w gminie przebiega pomyślnie. Zespół ocenił pozytywnie większość wskaźników
odnoszących się do realizowanych zadań. Do najlepiej ocenionych działań należą m.in.: ciągły rozwój
oferty usług opiekuńczych, asystenckich, wspomagających i wspierających, przeciwdziałanie izolacji
osób starszych i niepełnosprawnych, ilość inicjatyw organizowanych przez szkoły, instytucje
kulturalne, sportowo-rekreacyjne oraz oświatowe w celu wzmacniania form aktywizacji społecznej
dzieci i młodzieży. Pozytywnie oceniono również organizację czasu wolnego dla najmłodszych
mieszkańców gminy Swarzędz. Działania te idą w parze z zauważalnym wysiłkiem grona
pedagogicznego wszystkich szkół w gminie w realizacji programów profilaktycznych, akcji, spotkań
i kampanii edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości uczniów o uzależnieniach.
Jak wynika z rocznej oceny realizacji działań dokonywanej w ramach Strategii coraz więcej
mieszkańców angażuje się w życie publiczne miasta i gminy. Szczególnie zdają się to potwierdzać
dane dotyczące ilości osób zaangażowanych w wolontariat, uczestniczących w imprezach
kulturalnych, integracyjnych i sportowych, a także liczba zarejestrowanych organizacji
pozarządowych. Bardzo pozytywnie oceniono wysoki poziom zainteresowania obywateli gminy
Swarzędz tematem budżetu obywatelskiego i ich zaangażowanie w jego współtworzenie. Widać
również wyraźnie wzrost roli sołtysów, którzy w obecnym czasie stanowią najlepszy przykład liderów
społeczności lokalnej. Z badań wynika, że w sposób zadowalający organizują życie społeczności
lokalnej, dbają o pozyskiwanie funduszy na rozwój personalny mieszkańców wsi oraz rozbudowę
infrastruktury. W perspektywie najbliższych lat, w konfrontacji z istniejącymi problemami
społecznymi, Zespół ds. Monitorowania Realizacji Strategii zasugerował wspieranie dotychczasowych
działań, rozwój świadczonych usług wspomagających, szczególnie tych skierowanych do osób
starszych i niepełnosprawnych oraz kontynuowanie działań interdyscyplinarnych w kontekście osób
słabych i krzywdzonych.
Istotna z punktu widzenia działań strategicznych jest sporządzana do 30 kwietnia każdego roku
ocena zasobów pomocy społecznej.
Z dokumentu za 2017 rok wynikają następujące wnioski:
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1) Dane o sytuacji demograficznej i społecznej:
– zauważa się tendencje wzrostową zamieszkiwania Miasta i Gminy Swarzędz, najwięcej osób
zalicza się do grupy osób w wieku produkcyjnym.
– kobiety stanowią 51%, mężczyźni - 49%.
– wzrosła liczba osób w przedziałach 0-17 i 60+.
– w przedziale wieku 0-17 i w wieku produkcyjnym liczebnie przeważają mężczyźni, natomiast
w wieku poprodukcyjnym - kobiety.
– zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych o ok.22% (również osób bezrobotnych długotrwale).
– liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych kształtuje się na podobnym poziomie jak
w roku poprzednim.
2) Infrastruktura społeczna:
– wzrosło zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne, planowane jest zwiększenie
liczby mieszkań oddawanych do użytku mieszkańców.
– wzrosła liczba żłobków (zmniejszyła się tym samym liczba dzieci, którym nie przyznano miejsca
w tychże) jednak nadal niezaspokojone są w pełni potrzeby w analizowanym obszarze.
– w pełni zaspokojone są potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz w temacie
zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach.
3) Dane o korzystających z pomocy:
– zwiększyła się liczba osób korzystających z szeroko rozumianego wsparcia w obszarze pomocy
społecznej przy zauważalnej, nieznacznie zmniejszającej się tendencji do korzystania tylko
z pomocy finansowej.
– zmniejszyła się też liczba osób korzystających długotrwale korzystających z pomocy co świadczyć
może o efektywności podejmowanych działań.
– zwiększyła się grupa osób korzystających z pomocy w wieku poprodukcyjnym.
– najczęstszymi powodami korzystania ze wsparcia służb pomocy społecznej są: długotrwała lub
ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz niepełnosprawność.
– wzrosła liczba usług opiekuńczych.
– znacząco zwiększyła się liczba osób objętych poradami specjalistycznymi.
– liczba osób umieszczonych w dps kształtuje się na podobnym poziomie.
– pojawiła się nowa forma wsparcia - świadczenia wychowawcze, których udzielono 4699
osobom.
4) Zasoby instytucjonalne:
– brak zakładu aktywności zawodowej, stanowiącego możliwość kontynuacji działań WTZ.
– brak mieszkań chronionych w 2017 roku. W roku 2018 Gmina Swarzędz uruchomiła pierwsze
mieszkania chronione.
5) Kadra pomocy społecznej:
– profesjonalny charakter przygotowania kadry i wysoki stopień specjalizacji.
– wskazania do systematycznego podnoszenia kwalifikacji chcąc utrzymać wysoki poziom
udzielania pomocy i wsparcia.
– niewystarczająca liczba pracowników socjalnych i asystentów rodziny.
– znacząco poprawie uległy warunki lokalowe Ośrodka Pomocy Społecznej.
Specyfika i charakter problemów występujących w Gminie Swarzędz spotyka się z odpowiedzią
jednostek wyspecjalizowanych w świadczeniu specjalistycznych usług ukierunkowanych
na konkretnych odbiorców. Dostosowanie metod i technik współpracy pozwala na realną, systemową
pomoc o charakterze kompleksowym i optymalizującym poziom efektywności. Wysoki poziom
świadczonego wsparcia - zarówno w tematyce pozytywnej diagnozy, długofalowej prewencji, ale
także faktycznej, skutecznej pomocy - wymaga trwale wpisanego w zawód kształcenia i podwyższania
kwalifikacji. Zapotrzebowanie na pomoc specjalistyczną i rosnąca liczba zainteresowanych wsparciem
stawia przez pomocą społeczną, a tym samym przed Gminą Swarzędz konkretne wymagania.
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Kompetencje społeczne, umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, efektywna komunikacja, radzenie
sobie z emocjami w kontekście konkretnych systemów rodzinnych (z całym bagażem wzorców,
deficytów, ale także zasobów) to niektóre tylko obszary kierunkujące działania służb społecznych.

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest
corocznie przez Radę Miejską. Działania profilaktyczne realizowane w ostatnich latach w gminie
Swarzędz nastawione były na organizację i przeprowadzanie programów wczesnej interwencji,
wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi, promowanie zdrowego stylu życia oraz udzielenie
wsparcia dzieciom i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem uzależnienia
czy przemocy. Podejmowane są działania profilaktyczne skierowane do ogółu populacji w celu
uwrażliwienia społeczności lokalnej na wciąż wzrastający problem alkoholizmu. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła rozmowy motywujące osoby uzależnione
od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. W uzasadnionych przypadkach podejmowała
czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy
i świadomości mieszkańców gminy Swarzędz oraz prowadzenie skoordynowanych działań
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych,
wynikających z zadań przewidzianych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nastawione jest na:
– ograniczenie picia alkoholu oraz działania ograniczające ryzyko picia szkodliwego i uzależnienia,
– realizację i wspieranie kampanii edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości
społeczeństwa na temat szkód wynikających z picia alkoholu,
– organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, utrwalanie postaw
abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży,
– zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez prowadzenie zajęć w „Szkołach dla
Rodziców i Wychowawców”, edukacja rodziców w zakresie możliwości wspierania abstynencji
dziecka i przygotowania go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
– organizację szkoleń dla osób pracujących z dziećmi, dotyczących efektywnych sposobów
przekazywania wiedzy na temat uzależnień, wskazywania alternatywnych wzorców spędzania
wolnego czasu, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów.
Stosowane są różne metody i programy uwzględniające profilaktykę uniwersalną i selektywną,
która ma na celu osłabianie wpływu czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących
w szkole, rodzinie oraz środowisku lokalnym. Na przestrzeni ostatnich kilku lat działania te są
zaplanowane we współpracy z placówkami oświatowymi oraz systematycznie prowadzone tak, aby
możliwe było dotarcie do szerokiej grupy młodych ludzi w różnych przedziałach wiekowych.
Sukcesywnie wzrasta na terenie Gminy ilość wdrażanych rekomendowanych programów
profilaktycznych a co za tym idzie ilość przeszkolonych specjalistów a także dzieci i młodzieży oraz
rodziców biorących udział w tych programach. Zaplanowane działania prowadzone są w różnych
środowiskach i kierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Na podstawie
przeprowadzonej w 2018 roku diagnozy z zakresu spożywania napojów alkoholowych i związanych
z nim problemów społecznych widać wyraźnie, że gmina Swarzędz nie wyróżnia się w żaden
szczególny sposób na tle innych gmin regionu. Analiza zgromadzonych danych liczbowych wskazuje
również, że zachowania mieszkańców gminy Swarzędz w kontekście używania napojów alkoholowych
utrzymują się na średnim poziomie krajowym. W perspektywie kolejnych lat celem głównym
w lokalnej polityce związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom od alkoholu będzie ograniczanie
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zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych poprzez
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Swarzędz oraz prowadzenie
skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie używania
narkotyków na terenie miasta i gminy Swarzędz oraz zmniejszenie skali problemów zdrowotnych
i społecznych na terenie miasta i gminy Swarzędz związanych z zażywaniem substancji
psychoaktywnych. Działania zaproponowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii nastawione są po pierwsze na zapobieganie negatywnym konsekwencjom używania
narkotyków, po drugie na pomoc terapeutyczną, w tym motywowanie osób uzależnionych do
podjęcia leczenia odwykowego. Ważnym aspektem jest także ciągłe zwiększanie świadomości
społeczności lokalnej w kwestii uzależnienia od środków odurzających. Problematyka narkomanii
w Gminie Swarzędz nie ogranicza się jedynie do samego faktu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych bądź zagrożenia uzależnieniem. Oferowana pomoc terapeutyczna nakierowana
jest zarówno na osoby uzależnione od narkotyków, jak i członków rodziny, którzy zmagają się
z uzależnieniem bliskiej osoby. Działania profilaktyczne w Programie nastawione są na:
– edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie szkodliwości działania narkotyków
i dopalaczy,
– realizacja rekomendowanych przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji szkoleń oraz
programów profilaktycznych,
– rozwój pasji i zainteresowań poprzez udział w licznych formach zajęć pozalekcyjnych,
– upowszechnianie programu Fred goes net, realizowanego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania
Narkomanii dla młodzieży eksperymentującej w wieku 14-21 lat,
– zwiększanie wśród kadry pedagogicznej liczby realizatorów rekomendowanych programów
profilaktycznych na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej,
– poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin,
– edukacja rodziców - uwrażliwienie na problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
dbałość o pogłębienie relacji z dzieckiem poprzez wdrażanie i upowszechnianie „Szkół dla
Rodziców”.
Na podstawie współpracy z pedagogami, funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Swarzędzu
i specjalistami w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych zauważamy zwiększenie
zainteresowania dopalaczami, głównie z racji na ich dostępność. Z posiadanych statystyk wynika,
że wymiar używania narkotyków przez mieszkańców gminy Swarzędz jest mniejszy niż średnia
na poziomie kraju. Biorąc pod uwagę przyszłą aktywność instytucji gminnych w ramach
przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, podobnie jak w przypadku problemów związanych
z używaniem alkoholu, główny akcent należy położyć na interdyscyplinarną pracę różnych jednostek
w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat konsekwencji zażywania substancji
psychoaktywnych, w tym dopalaczy.

5. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Swarzędz na lata 2017-2019.
Głównym celem realizowanego Programu jest stworzenia kompleksowego charakteru
wspierania rodzin, a adresatami Programu są wszystkie rodziny zamieszkujące na terenie Gminy
Swarzędz. Szczególnym zainteresowaniem objęte są rodziny znajdujące się w szeroko rozumianym
kryzysie, wymagające wsparcia odpowiednich instytucji. Kierunkiem działań podejmowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo–wychowawczej
rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji oraz degradacji społecznej rodziny. Zasoby gminy
umożliwiają kompleksową pomoc systemową, którą dopełnia pomoc w formie asystenta rodziny.
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Zamierzeniami są nie tylko optymalne warunki wychowania i rozwoju dziecka, ale także zaspokojenie
potrzeby bezpieczeństwa w stabilnym środowisku rodzinnym oraz utrwalanie wdrożonych zmian.
Założone w Programie cele realizowane są w oparciu o rzetelną diagnozę, zintegrowaną współpracę
instytucji pomocowych, co zwiększa zdecydowanie poziom skuteczności i osiągania założonych
celów, ale także optymalizuje efektywność podejmowanych działań. Interdyscyplinarna współpraca
specjalistów z różnych dziedzin z rodzinami o niskim poziomie kompetencji opiekuńczo –
wychowawczych w wielu przypadkach przynosi oczekiwane efekty, a zapewnienie bezpieczeństwa
socjalno-bytowego poprawia sytuację materialną rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej. Realizowany Program zakłada również wspieranie kadr zajmujących się pomocą
rodzinom, które realizowane jest między innymi poprzez stworzenie możliwości zdobywania wiedzy
i umiejętności, udział w szkoleniach, warsztatach i superwizji.

6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2018-2020.
Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie
skuteczności działań interdyscyplinarnych i systemowych poprzez działania prewencyjne,
profilaktyczne, edukacyjne i wspierające w Gminie Swarzędz. Gminny Program skierowany jest
przede wszystkim do: ofiar przemocy w rodzinie (w tym: dzieci, współmałżonków, partnerów
w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych), sprawców przemocy
w rodzinie, świadków przemocy, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli instytucji służb
pracujących z dziećmi, policji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, kościołów, mieszkańców
miasta i gminy.
Działania przewidziane w Programie można podzielić na:
– uprzedzające, tj. diagnoza, informacja, edukacja, kierowane do ogółu mieszkańców gminy,
w tym także do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem osobom potrzebującym,
– interwencyjne, tj. kierowane do osób doznających przemocy w rodzinie i pouczające kierowane
do osób stosujących przemoc w rodzinie,
– wspierająco-terapeutyczne dla osób uwikłanych w przemoc domową (ofiara, świadek, sprawca).
Kierunkiem działań podejmowanych w ramach realizacji Programu jest zmiana postaw
społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, a w konsekwencji spadek liczby przypadków
przemocy w rodzinie; udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Program
zakłada również, budowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym
przemocą, poprzez wzrost liczby osób profesjonalnie pomagającym ofiarom przemocy. Zjawisko
przemocy w rodzinie jest problemem bardzo dynamicznym i wymaga podejmowania szczególnych
działań wspierających i profilaktycznych. Na uwagę natomiast zasługuje fakt konieczności
systematycznego podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy, szczególnie
z dziećmi krzywdzonymi i dziećmi świadkami przemocy.

7. Projekty realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu:
1) Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz
Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020
(dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Celem projektu jest wzrost liczby
osób korzystających z nowoczesnych usług asystenckich i opiekuńczych np. poprzez teleopiekę
i rozszerzenie zakresu wsparcia dla osób niesamodzielnych.
2) „Czas na zmiany - Zmieniamy się!”
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem projektu
jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu przez
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nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego
POWER, tj. wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.
3) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na
terenie MOF Poznania
Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020
(dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). Partner wiodący - miasto Poznań.
Partnerzy: Oborniki, Śrem, Szamotuły, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn,
Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy
Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne.
Zakres projektu:
– utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie 4 etatów dla
asystentów rodziny,
– usługi specjalistyczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym:
poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne.
4) „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania
umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. Poznańskim”
Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
Realizacja projektu - 2017- 2019. Partner wiodący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu, pozostali partnerzy: Czerwonak, Puszczykowo, Dopiewo, Murowana Goślina, Rokietnica,
Swarzędz, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Gmina Swarzędz/Ośrodek
Pomocy Społecznej jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:
coaching rodzicielski, zajęcia podwórkowe.
5) Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018
Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny. Celem
Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego
w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny
w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Ponadto założeniem
Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich

szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wspieraniu rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych
umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci
umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej.
6) Wieloletni Program „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” prowadzony jest w ramach Wieloletniego Programu „Senior –
WIGOR” na lata 2015 – 2020. Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby nieaktywne zawodowo
w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz,
w szczególności osoby, które spełniają jeden z wymienionych warunków: posiadają niskie dochody,
są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania, posiadają złe warunki
mieszkaniowe, wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także
zapobieganie dezintegracji społecznej, jak i promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez:
aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności, ograniczenie skutków niepełnosprawności,
pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie, utrzymanie
i rozwijanie sprawności psychofizycznej. Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów
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poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych
Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR”. Celem Programu jest w szczególności
zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez
umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej,
obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
7) Prace Społecznie Użyteczne
Realizowane w ramach porozumienia zawartego między Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz
a Starostą powiatu poznańskiego. Od 1 marca do 31 sierpnia 2018r, 5 osób bezrobotnych
wykonywało prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy
skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń
pomocy społecznej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby
bezrobotnej, gdyż między podmiotem, w którym są organizowane prace, a osobą bezrobotną nie
nawiązuje się stosunek pracy. Wymiar „czasu pracy” osób bezrobotnych wykonujących prace wynosi
do 10 godzin tygodniowo, a nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. Celem prac społecznie użytecznych
jest aktywizacja społeczno–zawodowa osób bezrobotnych, które nie uzyskują zasiłku dla
bezrobotnych i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
8) Erasmus+
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu od 2007 roku nieprzerwanie angażuje się w realizację
programów europejskich Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W tym roku wniosek Ośrodka Pomocy
Społecznej w Swarzędzu o dofinansowanie projektu „Nowe Horyzonty” został zaakceptowany
i zatwierdzony do realizacji, co oznacza, że od października będziemy gościli w naszej gminie kolejną
młodą osobę z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Wolontariusz będzie przebywał w Swarzędzu
przez dziewięć miesięcy, pracując i zdobywając doświadczenie w placówkach należących do Ośrodka
Pomocy Społecznej. Do jego najważniejszych zadań będzie należała pomoc w organizowaniu
i prowadzeniu zajęć odbywających się w świetlicach socjoterapeutycznych, Centrum Aktywności
Seniora oraz Dziennym Domu „Senior-Wigor”.
9) Projekt – „Koordynacja efektywna i skuteczna”
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany we współpracy z 6 partnerami przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie
modelu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych
polityk sektorowych w Gminie.
10) Projekt „ Wielkopolska Otwarta – innowacyjne wsparcie i integracja społeczna cudzoziemców”
Partnerska realizacja we współpraca z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych Migrant info Point
w Poznaniu. Cel: kształtowanie lokalnej polityki wobec cudzoziemców.
11) Tworzenie mieszkań chronionych
Dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – uruchomienie dwóch mieszkań
chronionych w 2018 roku na terenie Gminy Swarzędz.
12) Program „Razem Skutecznej BIS”
Realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu. W ramach programu
wsparciem objętych zostanie 5 osób długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi klientami PUP
Poznań i OPS Swarzędz, w celu aktywizacji zawodowej i społecznej.
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13) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO – PŻ)
Program jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Jest realizowany w oparciu o rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego dalej FEAD. PO PŻ jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa). Przyczynia się do ograniczania
ubóstwa poprzez zwiększenie dostępności artykułów żywnościowych dla osób najbardziej
potrzebujących. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków).
Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej
potrzebującym bezpłatnie. Osoby kierowane są do pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu. Na terenie Gminy Swarzędz dystrybucją tej żywności zajmuje się Polski Komitet
Pomocy Społecznej – jednostka terenowa znajdująca się na os. Kościuszkowców 26.
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VII. Oświata
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Realizacja zadań organu
prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczych
jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty.
Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.
W roku 2018 w Gminie Swarzędz działalność edukacyjną prowadziło 16 placówek publicznych
prowadzonych przez gminę (6 przedszkoli, 10 szkół podstawowych), 7 placówek publicznych
prowadzonych przez osobę fizyczną (7 przedszkoli), 1 szkoła podstawowa niepubliczna
o uprawnieniach szkoły publicznej, 8 placówek niepublicznych (8 przedszkoli).
W roku 2018 Gmina Swarzędz uzyskała Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2018.

1. Placówki publiczne prowadzone przez Gminę Swarzędz
1) Przedszkole nr 1 „Żołędziowe Skrzaty” w Swarzędzu,
2) Przedszkole nr 2 „Miś Uszatek” w Swarzędzu,
3) Przedszkole nr 3 „Pod Kasztanami” w Swarzędzu,
4) Przedszkole nr 4 „Bajkowy Świat” w Swarzędzu,
5) Przedszkole nr 5 „Zielona Półnutka” w Swarzędzu,
6) Przedszkole „Koszałek Opałek” w Kobylnicy,
7) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu,
8) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu,
9) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu,
10) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu,
11) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu,
12) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie,
13) Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie,
14) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy,
15) Szkoła Podstawowa w Wierzonce,
16) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie.

2. Placówki publiczne prowadzone przez osoby fizyczne:
1) Przedszkole Publiczne nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu,
2) Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu,
3) Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu,
4) Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi,
5) Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie,
6) Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie,
7) Przedszkole „Chatka Puchatka” w Swarzędzu.

3. Placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej:
1) Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu.

4. Placówki niepubliczne:
1) Niepubliczne Przedszkole p. w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu,
2) Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu,
3) Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu,
4) Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczynie,
5) Niepubliczne Specjalne Przedszkole „La Familia” w Swarzędzu,
6) Przedszkole Niepubliczne „Mały Skaut” w Zalasewie,
7) Przedszkole Niepubliczne „Za lasem” w Zalasewie,
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8) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie,
9) Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczynie.

5. Organizacja gminnych placówek oświatowych na dzień 30.09.2018r.

230
22

Liczba
uczniów/dzieci
4686
490

24

594

276

5770

Liczba oddziałów
Szkoły podstawowe
Oddziały gimnazjalne w SP
Przedszkola prowadzone
przez jst
Razem

Liczba oddziałów
„0”
10
-

Liczba dzieci
w „0”
221
-

10

221

Tab. Nr 6. Organizacja gminnych placówek oświatowych

6. Kadra pedagogiczna
W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich
wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. Dobór
kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek.
Stan zatrudnienia w roku 2018 wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji
roku szkolnego, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą
godzin wynikającą z podziału na grupy (j. obcy, w-f, informatyka) zależną od liczebności klas oraz,
określoną w ramowych planach nauczania, liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów
i poziomów nauczania.
Stażysta
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Razem

25,25
1
26,25

Kontraktowy
129,36
16,82
146,18

Mianowany
203,46
18,16
221,62

Dyplomowany
193,62
23,66
217,28

Tab. Nr 7. Struktura kadry pedagogicznej.

W roku 2018 w placówkach oświatowych zatrudnienie nauczycieli wynosiło 611,33 etatów
oraz 237,76 etatów pracowników administracji i obsługi .
W roku 2018 na indywidualne dokształcanie nauczycieli przeznaczono kwotę 82.658,90 zł.

7. Dowóz uczniów do szkół
Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe, uczniom, których droga
z domu do szkoły przekracza określoną w ustawie odległość należy zorganizować dowóz i opiekę
w czasie dowozu do szkoły.
Ważnym zadaniem gminy, wynikającym z w/wspomnianych zapisów ustawowych jest
zapewnienie dowozu i opieki w jego trakcie uczniom niepełnosprawnym. W roku 2018 ze zbiorowego
dowozu korzystało około 58 uczniów (szkoły i przedszkola specjalne w Poznaniu, Owińskach
i Swarzędzu) – koszt dowozu to 584.182,38 zł. Ponadto zwracany jest koszt dowożenia przez
rodziców 27 uczniów – w roku 2018 dokonano zwrotu kosztów zakupu paliwa na kwotę 35.233,51 zł.
W Gminie Swarzędz uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską,
po okazaniu legitymacji szkolnej i zaświadczenia wydanego przez szkołę. Według stanu na 31.10.2018
r. w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 wydano łącznie 371 szt. zaświadczeń dla studentów
(w UMiG w Swarzędzu – 344 szt., w ZGK – 27 szt.) oraz uczniom szkół podstawowych oraz średnich
6377 szt. (w UMiG w Swarzędzu – 960 szt. w ZGK – 17 szt. – dla uczniów szkół średnich oraz szkół
podstawowych uczęszczających do szkół poza Swarzędzem oraz w swarzędzkich szkołach dla uczniów
– 5 400 szt.)
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8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Na podstawie art. 122 ustawy prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli umowę
z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie
kosztów kształcenia.
Na podstawie wniosku złożonego przez pracodawcę Burmistrz przyznaje dofinansowanie
w drodze decyzji administracyjnej. Na ten cel Gmina Swarzędz otrzymuje środki finansowe w postaci
dotacji celowej.
W roku 2018 dofinansowano kształcenie 29 młodocianych na łączną kwotę 219.102,36 zł.

9. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów placówek oświatowych
Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy prawo oświatowe dyrektora szkoły, przedszkola powołuje się
w drodze konkursu.
W roku 2018 odbyło się osiem konkursów. W wyniku przeprowadzonych konkursów wyłoniono
dyrektorów: Przedszkola nr 2 w Swarzędzu, Przedszkola nr 3 w Swarzędzu, Przedszkola nr 4
w Swarzędzu, Przedszkola nr 5 w Swarzędzu, Przedszkola w Kobylnicy, Szkoły Podstawowej nr 3
w Swarzędzu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu oraz Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.

10. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie
Dla poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz stanu higienicznego, a także
poprawy wyglądu pomieszczeń oraz budynków szkolnych wykonano następujące prace remontowoinwestycyjne:
Szkoła/przedszkole

Wykonane remonty

Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu

Montaż drzwi aluminiowych do muzeum szkolnego oraz sali
gimnastycznej.
Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej.
Wymiana drzwi wewnętrznych.
Malowanie sal lekcyjnych i toalety.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu

Budowa placu zabaw.
Wymiana drzwi w części dydaktycznej.
Modernizacja szatni w bloku sportowym.
Malowanie sal i holu, wymiana lamp.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu

Malowanie holi i klatek schodowych.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

Budowa placu zabaw.
Dostosowanie dwóch sal na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej.
Rozbudowa szatni dla klas I-III.
Zakup szafek na podręczniki.

Szkoła Podstawowa w Paczkowie

Malowanie holu.
Częściowa wymiana płotu przy boisku szkolnym

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Rozpoczęcie remontu pomieszczeń po mieszkaniach w celu poprawy
warunków jakości kształcenia.

Przedszkole nr 1 w Swarzędzu

Montaż drzwi wejściowych.

Przedszkole nr 2 w Swarzędzu

Wymiana drzwi do pomieszczeń technicznych.
Renowacja parkietu.
Remont trzech sal.

Przedszkole nr 3 w Swarzędzu

Wymiana dźwigu towarowego.

Przedszkole nr 5 w Swarzędzu

Odnowienie placu zabaw.
Malowanie kuchni wraz z zapleczem.

Tab. Nr 8. Prace remontowe w placówkach oświatowych
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VIII. Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu jest samorządową instytucją kultury zaspokajającą potrzeby
edukacyjne, kulturalne i informacyjne mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz. Biblioteka gromadzi,
opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę i naukę
oraz organizuje imprezy kulturalne.
Biblioteka prowadzi również działalność wydawniczą o charakterze regionalnym.
Instytucja realizuje także zadania biblioteki powiatowej.

1. Organizacja i infrastruktura
Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą:
1) Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, os. Czwartaków 1
2) Filia Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 6
3) Filia Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, os. Edwarda Raczyńskiego 19
4) Filia Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, ul. Poznańska 99
5) Filia Biblioteki Publicznej w Paczkowie, ul. Szkolna 14
6) Filia Biblioteki Publicznej w Uzarzewie, ul. Akacjowa 14
7 Filia Biblioteki Publicznej w Zalasewie, ul. Kórnicka 220
Biblioteka dzierżawi lokale biblioteczne od Gminy Swarzędz. Wszystkie lokale są
zmodernizowane i w większości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Zbiory biblioteczne
Zakup księgozbioru finansowany jest głównie z budżetu biblioteki oraz ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Księgozbiór wzbogacany jest także darami od czytelników oraz instytucji.
Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem regionalnym, uzupełnianym bieżącymi
dokumentami życia społecznego. W zasobach biblioteki są również zbiory elektroniczne: audiobooki
i filmy. W 2018 r. zakupiono 3 475 książek za kwotę 72 786, 83 zł. oraz 102 audiobooki za kwotę 1820
zł. We wszystkich placówkach bibliotecznych na koniec 2018 roku zgromadzono 123 111 woluminów
książek, w tym literatury pięknej 99491 i 23620 popularnonaukowej a także 584 audiobooków.
W czytelniach bibliotecznych dostępnych jest 28 tytułów dzienników i czasopism dla dorosłych,
dzieci i młodzieży. Są to m.in. „Gazeta Wyborcza”, „Głos Wielkopolski”, „Wprost”, „Newsweek”,
„Polityka”, „Do rzeczy”, „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”, „Poznaj Świat”, „Świerszczyk”, „Twój Styl”,
„Zwierciadło”, Dostępne są również tytuły regionalne: „Prosto z Ratusza”, „Tygodnik Swarzędzki”,
„Wierzeniczenia”, „Panorama Wielkopolskiej Kultury”, „Kronika Wielkopolski”.

3. Usługi elektroniczne
Biblioteka oraz jej filie są skomputeryzowane. We wszystkich placówkach dostępnych jest
16 stanowisk komputerowych dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu. Dla czytelników
dostępna jest Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych –
Academica.
Na bieżąco prowadzona jest strona www.biblioteka.swarzedz.pl.
Zbiory biblioteczne w 100% opracowane są komputerowo w systemie Mak+ i udostępnione
w katalogu online. Czytelnicy odwiedzili wirtualnie katalog ok. 22 300 razy. We wszystkich
placówkach książki wypożycza się przy użyciu elektronicznych kart czytelniczych.
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Biblioteka dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix
udostępnia urządzenia do odtwarzania książek mówionych. Osoby słabowidzące mają do dyspozycji
ok. 1700 cyfrowych książek mówionych.

4. Użytkownicy biblioteki oraz udostępnianie zbiorów
Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy oraz inne osoby korzystające z czytelni
i pracowni komputerowej, w 2018 roku zarejestrowanych było 8299 użytkowników, którzy odwiedzili
bibliotekę 73 541 razy wypożyczając 144 724 książek oraz 1095 audiobooków.
W organizowanych przez bibliotekę spotkaniach wzięło udział ok. 1800 osób.

5. Działalność biblioteki
Oferta dla dzieci i młodzieży:
– lekcje biblioteczne dla wszystkich typów szkół,
– Grypy Zabawowe – zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 lat,
– spotkania autorskie z pisarzami dla dzieci,
– spotkania z podróżnikami,
– konkursy,
– teatrzyki dla dzieci.
Oferta dla dorosłych:
– Dyskusyjny Klub Książki,
– spotkania poetyckie,
– spotkania autorskie,
– warsztaty i szkolenia m.in. komputerowe dla seniorów, rękodzielnicze,
– wystawy amatorskiej twórczości plastycznej i fotograficznej,
– konkursy.
Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka,
z Ośrodkiem Opieki Społecznej, z placówkami oświatowymi z terenu gminy a także z Towarzystwem
Miłośników Ziemi Swarzędzkiej i Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
W 2018 r. nakładem Biblioteki Publicznej ukazały się 3 publikacje:
– H. Trzebuchowskiej: „Baśń o Swarożycu”
– A. Małyszka: „Jak powstało Jezioro Swarzędzkie; legendy, podania ze Swarzędza i okolic”
– „380 dni dookoła Swarzędza”; antologia pokonkursowa

6. Finanse
Budżet biblioteki w 2018 r. wyniósł 1 297 495,99 zł. w tym:
- dotacja z budżetu gminy
1 222 400,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego
40 000,00 zł
- dotacje z MKiDN
- środki wypracowane

16 873,00 zł
18 222,99 zł
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IX. Ośrodek Kultury w Swarzędzu
Ośrodek Kultury w Swarzędzu służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych
i informacyjnych mieszkańców Gminy Swarzędz oraz upowszechnianiu i ochronie kultury. Swoje cele
realizuje poprzez współdziałanie z innymi instytucjami kultury, szkołami i stowarzyszeniami
w zakresie organizacji imprez upowszechniających najbardziej wartościowe dobra i osiągnięcia
kulturalne miasta, gminy, regionu, kraju, wspieranie oraz rozwijanie amatorskiego ruchu
artystycznego, organizowanie działalności rozrywkowej oraz edukację kulturalną i wychowanie przez
sztukę. Warto dodać, że strona internetowa Ośrodka Kultury www.ok-swarzedz.pl cieszy się ogromną
popularnością. W roku 2018 zarejestrowano około 600 000 odsłon. Ośrodek Kultury funkcjonuje
również w mediach społecznościowych. Posiada własny fanpage, który cieszy sporym
zainteresowaniem – 3093 obserwujących. Na terenie całego Ośrodka jest możliwość skorzystania
z Internetu, a co ważne – dostęp jest zupełnie darmowy.

1. Działalność Ośrodka Kultury
1) Sekcje prowadzone przez Ośrodek
Mówiąc o działalności swarzędzkiego Ośrodka Kultury należy przede wszystkim zacząć od prężnie
funkcjonujących w nim sekcji. Zajęcia odbywają się 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty.
W roku 2018 działało dziewięć sekcji. Tygodniowo uczestniczyło w nich około 250 osób – dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych.
Ze względu na swoją różnorodność należy wyróżnić:
Sekcję fotograficzną, instrumentalną (gitara, keyboard, instrumenty dęte) intrasji, perkusyjną,
wokalną, plastyczną, szachową, taneczną oraz teatralną.
2) Inne podmioty działające w siedzibie Ośrodka
Z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzystają również podmioty prywatne, które wzbogacają ofertę
Ośrodka. Są to m.in: zajęcia z robotyki, capoeiry, czy tańca towarzyskiego dla dorosłych.
Oprócz wyżej wymienionych sekcji, przy Ośrodku Kultury działają również zespoły muzyczno-wokalne
takie jak Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa oraz Zespół Regionalny „Olszyna”. Ośrodek silnie
współpracuje również z Chórem Męskim Akord oraz Swarzędzką Orkiestrą Dętą.
W budynku Ośrodka mieszczą się dwie sale prób, umożliwiające rozwój działalności muzycznej
miejscowych zespołów amatorskich. Od poniedziałku do soboty korzysta z nich aż dziesięć kapel,
wśród których są zarówno te rozpoczynające swoją przygodę z muzyką, jak również doświadczeni
instrumentaliści. Sale prób umożliwiają rozwój umiejętności i pasji, jaką jest muzyka.
3) Półkolonie w ferie i wakacje
W 2018 roku Ośrodek zorganizował półkolonie letnie, które trwały przez okres 2 wakacyjnych
miesięcy (7 turnusów), oraz półkolonie zimowe w dwóch turnusach. Działanie to spotkało się
z ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców. W aktywnym spędzaniu czasu wzięło
udział około 180 dzieci w wieku 4-10 lat.
4) Działania poza siedzibą Ośrodka
Działalność Ośrodka Kultury to nie tylko zajęcia w budynku przy ul. Poznańskiej 14, ale także Świetlice
Miejskie zlokalizowane na osiedlach Czwartaków i Mielżyńskiego oraz Świetlice Wiejskie.
– Świetlica Miejska na os. Mielżyńskiego: Termin otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 16:00 – 20:00
W świetlicy prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Kształtowanie
upodobań oraz zainteresowań kulturalnych i artystycznych różnych grup społecznych. Podczas
zajęć dzieci między innymi: szyją maskotki i poduszki, wykonują ozdoby z masy solnej, biżuterię,
kwiaty z bibuły. Poznają też podstawy szydełkowania. W świetlicy istnieje możliwość korzystania
ze stołu bilardowego, sprzętu fitness, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, stołu do
ping-ponga oraz dostęp do kanałów telewizyjnych. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży
czuwają posiadający wykształcenie pedagogiczne instruktorzy.
– Świetlica Miejska na os. Czwartaków: Termin otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 16:00 – 20:00
Świetlica ma za zadanie kształtować upodobania i zainteresowania z różnych dziedzin
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społecznych m.in. sportu i kultury oraz integrować poprzez wspólną zabawę. W świetlicy
odbywają się coroczne turnieje w dartha oraz bilard, w których do wygrania są atrakcyjne
nagrody. Do dyspozycji odwiedzających świetlicę jest komputer z dostępem do Internetu,
telewizja satelitarna z bogatą ofertą programową, stół bilardowy, sprzęt fitness, gry planszowe,
darth czy też gra stołowa piłkarzyki. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwają posiadający
wykształcenie pedagogiczne instruktorzy.
– zajęcia świetlicowe odbywają się w 8 sołectwach gminy Swarzędz: Gruszczyn, Karłowice, Kobylnica,
Paczkowo, Uzarzewo, Wierzenica, Wierzonka, Jasin. Zatrudnieni tam animatorzy przeprowadzają
zajęcia o szerokim spektrum zainteresowań, m.in. zajęcia artystyczne – plastyczne, muzyczne,
teatralne w wymiarze 4 godzin tygodniowo, które przyciągają dziesiątki młodych ludzi.

2. Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki
W 2018 roku w dawnym budynku remizy strażackiej, w ramach projektu Budżetu
Obywatelskiego Swarzędza powstało Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. Inwestycja – w dużej
mierze sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Swarzędz środków z Unii Europejskiej – jest
odpowiedzią na potrzebę stworzenia w gminie miejsca prezentującego historię i różnorodność
kulturalną Swarzędza. SCHIS Funkcjonuje jako jedno z gałęzi struktury Ośrodka Kultury. Jest to
miejsce, które prezentuje historię i różnorodność kulturalną Swarzędza. Dzięki swojemu bogatemu
programowi edukacyjnemu, w skład którego wchodzą lekcje muzealne skierowane do uczniów
w różnych grupach wiekowych, warsztaty czy regularne prelekcje – czyni to miejsce bardzo
wyjątkowym. Odbywa się tam również działalność wystawiennicza, gdzie można podziwiać różnego
rodzaju sztukę. Warto dodać również, że wystawy prelekcje, wykłady są również w języku obcym –
takim jak angielski.
Utworzenie nowego obiektu doprowadziło do powstania nowych miejsc pracy dla 6 osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – kierownik, specjalista ds. organizacji, opiekun
ekspozycji, 2 stanowiska nie pełnoetatowe dla techników i pracownik gospodarczy oraz dla osób
wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych – opiekunowie ekspozycji. Warto
dodać, że misją SCHiS jest gromadzenie, ochrona oraz promowanie duchowego i materialnego
dziedzictwa kulturowego regionu.
W 2018 roku zorganizowano tam wystawy i prelekcje, które były związane z 380-leciem
Swarzędza, a nosiła ona tytuł 380 twarzy Swarzędza, wernisaż Walka o odzyskanie niepodległości
i jej obrona od 1794 do 1945 r. Przedstawiono ekspozycję poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu
oraz jego uczestnikom. W siedzibie SCHiS były również organizowane liczne spotkania miejscowych
regionalistów, m.in. Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. To właśnie wystawione eksponaty
czy też możliwość wirtualnej wycieczki po Swarzędzu przyciągnęło liczne grono zwiedzających .

3. Struktura zatrudnienia
W 2018 roku Ośrodek Kultury zatrudniał 18 pracowników na umowę o pracę w wymiarze zarówno
pełnego jak i niepełnego etatu oraz 28 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – instruktorzy
i animatorzy prowadzący zajęcia sekcyjne w Ośrodku Kultury oraz w Świetlicach Wiejskich.
W skład 18 pracowników etatowych OK wchodzą:
– 8 pracowników Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 14,
– 6 pracowników Swarzędzkiego Centrum i Historii Sztuki,
– 2 pracowników Świetlicy Miejskiej na os. Mielżyńskiego
– 1 pracownik Świetlicy Miejskiej na os. Czwartaków
– 1 pracownik – Instruktor

4. Imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury
W 2018 roku Ośrodek Kultury zorganizował około 57 imprez, z czego plenerowych było 38,
a z płatnym wstępem – czyli biletowanych 12. Pozostałe imprezy to imprezy zróżnicowane
tematycznie. W skład imprez ogółem wchodzą: wystawy, festiwale i przeglądy artystyczne, koncerty,
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imprezy turystyczne i sportowo – rekreacyjne, konkursy, pokazy teatralne, warsztaty, wydarzenia
patriotyczne. Wszystkie imprezy zgromadziły łącznie ponad 50 000 uczestników.!
Wśród zorganizowanych imprez w 2018 roku należy wymienić:
26 Finał WOŚP, Koncert Kolęd i Pastorałek Golec Uorkiestra, Spektakl teatralny „Żona do adopcji”,
Koncert Zenona Martyniuka oraz Zespołu Skaner, występ Kabaretu Jurki i K2, Seria Środowych
Wieczorów w Pałacyku pod Lipami, Koncert Grzegorza Turnau, Recital Aleksandra Gołębiowskiego,
Józefinki i koncert zespołu BRAThANKI, Koncert Artura Andrusa, występ Kabaretu Moralnego
Niepokoju, Swarzędzka Strefa Kibica podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, Dni Swarzędza
(podczas trzy dniowej imprezy wystąpili m. in. Zespół BOYS, Piękni i Młodzi, Peran van Dijk, C-Bool,
Tiddey, Dj Matys, Mrozu, Agnieszka Chylińska, Enej i Kayah), Festiwal Food Truck, występ Kabaretu
Młodych Panów, XIV Memoriał Arkadiusza Gołasia, Koncert Renaty Przemyk, 50 – lecie działalności
artystycznej Olka Gołębiowskiego, spektakl teatralny „Beznudna Wyspa”.
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X. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zostało powołane 1 października 2008 roku, Uchwałą
Nr XXV/145/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie likwidacji
Zakładu Budżetowego Pływalnia „Wodny Raj” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod
nazwą Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
Głównym celem działalności Centrum jest zapewnienie warunków do wychowywania, opieki,
upowszechniania sportu i rekreacji. Swoim działaniem obejmuje obiekty sportowe i rekreacyjne na
terenie Gminy Swarzędz.

1. Baza i struktura zatrudnienia w SCSiR
1) Baza Centrum
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Decyzją Nr 7/2010 z dnia 14 grudnia 2010r., Decyzją
Nr 17/2011 dnia 19 grudnia 2011 roku i Decyzją 1/2012 z dnia 7 lutego 2012r. oddał Swarzędzkiemu
Centrum Sportu i Rekreacji w trwały zarząd tereny wraz z nakładami o łącznej powierzchni 6,7807 ha
i obecnie Centrum w swojej strukturze organizacyjnej posiada obiekty:
- pływalnia z kompleksem basenów i odnową biologiczną (trwały zarząd),
- hala sportowa (trwały zarząd),
- budynek techniczny – biura SKS Unia Swarzędz (trwały zarząd),
- zadaszone, sztuczne lodowisko wraz z całą infrastrukturą techniczną (trwały zarząd),
- budynek zadaszonej wielofunkcyjnej sceny (trwały zarząd),
- budynek szatni przy boisku ze sztuczną nawierzchnią – nadzór i konserwacja,
- boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. św. Marcina – nadzór i konserwacja,
- plaża miejska – nadzór i konserwacja,
- boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Czwartaków (umowa użyczenia),
- boiska piłkarskie wraz z trybunami przy ul. św. Marcina (trwały zarząd),
- boisko ze sztuczną nawierzchnią w Bogucinie (trwały zarząd),
- fontanna przy Placu Niezłomnych – nadzór i konserwacja,
- fontanna na os. Raczyńskiego – nadzór i konserwacja,
- pomost pływający (PT),
- korty tenisowe (umowa użyczenia),
- boisko piłkarskie w Kobylnicy (umowa użyczenia),
- boisko piłkarskie w Zalasewie (umowa użyczenia),
- boiska na os. Raczyńskiego (umowa użyczenia),
- budynek hotelu przy ul. św. Marcina (trwały zarząd, umowa dzierżawy),
- place zabaw, siłownie zewnętrzne i trampoliny: os. Czwartaków, ul. Pogodna, ul. Kosynierów,
ul. Strzelecka (PT),
oraz prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu pływającego.
2) Struktura zatrudnienia.
W strukturze zatrudnienia Centrum na 31.12.2018 roku występują następujące działy:
- administracyjny – 10 osób,
- dział techniczny – 7 osób,
- dział obsługi kasowej – 9 osób,
- dział obsługi porządkowej – 15 osób,
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- dział sportowo-rekreacyjny – 6 osób.
W przeciągu 2018 roku zatrudniono na umowę zlecenie 44 osoby. Były to umowy okresowe związane
z obsługą obiektów sezonowych tj. lodowiska, przystani wodnej, kortów i boisk. Zatrudnione osoby
zajmowały się obsługą techniczną, kasową, porządkową i obsługą szatni. Ponadto Centrum zatrudnia
na umowę zlecenie animatorów sportu i opiekunów boisk (zadanie zlecone przez UMiG Swarzędz).

2. Działalność Centrum
Centrum na bazie pływalni prowadzi na rzecz dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Swarzędz
obowiązkową naukę pływania, w naszych obiektach odbywają się zajęcia wychowania fizycznego klas
sportowych w całości finansowane przez Gminę. Z nauki pływania w ramach zajęć szkolnych
korzystają również inne szkoły z terenu Gminy oraz spoza Gminy.
Poza świadczonymi podstawowymi usługami prowadzone są zajęcia z aqua-aerobiku i aerobiku,
popołudniowa szkółka nauki i doskonalenia pływania oraz imprezy sportowo-rekreacyjne:
– rajdy rowerowe,
– amatorski turniej piłki nożnej,
– liga hokeja na lodzie,
– liga tenisa ziemnego,
– imprezy tematyczne na lodowisku,
– aqua maraton,
– wakacyjne zajęcia gimnastyki dla seniorów,
– wakacyjny aerobik na świeżym powietrzu,
– półkolonie letnie i zimowe.
SCSiR jest również współorganizatorem imprez miejskich, które odbywają się na obiektach SCSiR.
Ze wszystkich usług świadczonych w obiektach sportowych Centrum korzystają osoby indywidualne,
zorganizowane grupy szkolne oraz pracownicy zakładów pracy z terenu Gminy i miejscowości
z terenu powiatu poznańskiego.

3. Inwestycje i remonty w SCSiR
W 2018 roku zrealizowano następujące inwestycje:
- wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej modernizacji kompleksu boisk
na os. Czwartaków w Swarzędzu,
- przeprowadzenie modernizacji jednego boiska ze sztuczną nawierzchnią w kompleksie boisk
na os. Czwartaków w Swarzędzu,
- wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej remontu ogrodzenia oraz wykonania
instalacji oświetleniowej dla kortów tenisowych,
- wykonanie projektu wykonawczego dotyczącego remontu hali basenowej obejmującego wymianę
okładzin krytej pływalni,
- zakup materiałów do budowy systemu nawadniania boiska w Kobylnicy.
Powyższe sprawozdanie potwierdza wykonanie zadań statutowych Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji w 2018 roku.
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XI. Ochrona Środowiska
1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (fundusze UE)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza
kierunki dla Gminy Swarzędz do roku 2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie i gospodarce
komunalnej. PGN stanowi również podstawę do ubiegania się o środki wsparcia związane z realizacją
celów gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie finansowej UE na lata 2015-2020.
Realizacja zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz polegających
na rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy.
Działania w tym obszarze mają na celu tworzenie optymalnych warunków do efektywnego
i bezpiecznego przemieszczania osób oraz towarów w mieście i obszarze metropolitalnym, przy
spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska.
W obrębie tego obszaru zrealizowane zostały zadania, w ramach których:
- wybudowano Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Kobylnicy wraz z drogą dojazdową (grudzień
2017),
- wybudowano Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Swarzędzu (lipiec 2018),
- zakupiono 4 nowe niskoemisyjne autobusy miejskie o napędzie hybrydowym (grudzień 2017),
- wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego (grudzień 2017).
W roku 2018 rozpoczęły się również kolejne działania polegające na rozwoju niskoemisyjnej
mobilności miejskiej:
- rozbudowa ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie,
- zawarcie umowy na dostarczenie w 2019 roku kolejnych 7 nowych autobusów o napędzie
hybrydowym.
Wartość wszystkich działań w tym obszarze to ponad 53 mln PLN, z czego dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi prawie 25 mln PLN.
W 2018 roku przygotowano projekt uchwały w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, która została przyjęta przez Radę Miejską
w Swarzędzu w dniu 27 marca 2018 r. (Uchwała nr XLIX/504/2018).
Realizacja tej uchwały miała wpływ na ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza na
terenie Gminy Swarzędz. W 2018 roku udzielono dotacji na wymianę 24 źródeł ogrzewania (w tym 22
z węglowego na gazowe i 2 z węglowego na kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania
ekoprojektu). Udzielono dotacji dla 3 osób na instalację fotowoltaiczną i jedną turbinę wiatrową.
Łączny koszt 175 654,45 zł.
W celu zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie jakości powietrza na terenie gminy
zamontowano pięć czujników do pomiaru jakości powietrza.
Straż Miejska przeprowadzała systematyczne kontrole pieców, pod kątem spalania w nich
odpadów. W wyniku kontroli nałożono wiele mandatów i skierowano kilka wniosków o ukaranie
do sądu. W tym zakresie podjęto współpracę z laboratorium, które przeprowadza badania popiołów
z palenisk, w celu stwierdzenia czy w piecu były spalane odpady. Wyniki tych analiz stanowią dowód
w sądzie.
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2. Program Ochrony Środowiska
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015-2019 z perspektywą
na lata 2020-2024” został podjęty przez Radę Miejską w Swarzędzu Uchwałą Nr XI/102/2015 z dnia
23 czerwca 2015 r.
Raport z realizacji tego programu organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata i przedstawia go
radzie gminy (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). W czerwcu
2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedstawi Radzie Miejskiej w Swarzędzu raport
z realizacji programu za lata 2017-2018. Ostatni raport z tego dokumentu przedstawiony był w 2017
roku i obejmował lata 2015-2016.
Raport miał na celu określenie stopnia realizacji zadań i kierunków wskazanych w programie
w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Swarzędz. W raporcie zostały przedstawione
postępy z wdrażania zadań wskazanych w Programie ochrony środowiska oraz ocena prawidłowego
kierunku realizacji tych zadań. Podsumowaniu podlegał również aspekt finansowy związany
z realizacją poszczególnych zadań. Polskie prawodawstwo nie określa wymagań dotyczących zakresu
i formy raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska.
Podsumowując działania podjęte w latach 2015-2016 w raporcie z realizacji programu
stwierdzono, że stopień wdrażania przyjętych w Programie ochrony środowiska założeń przebiegał
prawidłowo, a podjęte działania są znaczące dla poprawy stanu środowiska w Gminie Swarzędz.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że założone cele i działania w większości należą
do zadań ciągłych i są realizowane sukcesywnie. Ponadto, duża część zaproponowanych w programie
działań znajduje się poza kompetencjami gminy, niemniej jednak gmina odgrywa inspirującą
i koordynującą rolę w zakresie ochrony środowiska.
Podstawowym działaniem w tym zakresie jest edukacja ekologiczna mieszkańców gminy. Należy tu
zaznaczyć, że edukacja ekologiczna prowadzona jest na terenie Gminy Swarzędz prężnie, zwłaszcza
w jednostkach edukacyjnych (przedszkola i szkoły).
Cele zaproponowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Swarzędz w zakresie jakości
wód i stosunków wodnych, powietrza atmosferycznego, hałasu, promieniowania
elektromagnetycznego, poważnych awarii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zasobów kopalin,
ochrony gleb zostały sformułowane prawidłowo, zgodnie z Polityką ekologiczną państwa i polskim
prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska. Jednak analiza stopnia ich realizacji wykazała,
że zadania te nie są możliwe do zrealizowania w okresie 2 lat. Działania podejmowane w celu
ochrony środowiska wymagają dłuższego horyzontu czasowego i dużych nakładów finansowych.
Dlatego też część z nich wymaga weryfikacji i realizacji w latach następnych. Niemniej jednak, zadania
nałożone na gminę Swarzędz w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2015-2019 z perspektywą na lata 2020-2024” zostały wprowadzone w życie i trwa ich realizacja.

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Swarzędz w 2018 roku
Uchwała nr XLVII/481/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Swarzędz w 2018 roku.
Zgodnie z zapisami art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy zobowiązana jest do
określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Wykonując ustawowy obowiązek przygotowano projekt uchwały, który po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, organizacji społecznych działających na terenie Gminy
Swarzędz, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, dzierżawców obwodów łowieckich
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działających na terenie Gminy Swarzędz, został przyjęty przez Radę Miejską w Swarzędzu
w wymaganym prawem terminie.
W 2018 roku Gmina Swarzędz, wpłaciła składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego
„Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie w wysokości 192 552,00 zł. Wysokość składki
stanowi iloczyn stawki 4 zł i liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 roku (tj. 48 138
mieszkańców).
Do schroniska w roku 2018 z terenu Gminy Swarzędz przyjęto w sumie 138 zwierząt, w tym 107 psów
i 31 kotów. Adoptowanych zostało 106 zwierząt, w tym 93 psy i 13 kotów.
Na koniec 2018 roku w schronisku przebywało 21 psów i 3 koty (z terenu Gminy Swarzędz).
W ramach programu gmina zapewnia również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Na to zadanie wydano 25 920 zł.
Ponadto w ramach programu prowadzona jest sterylizacja i kastracja psów i kotów. Ponadto,
właściciele psów i kotów mogą skorzystać z bezpłatnego elektronicznego znakowania zwierząt.
Sterylizacja

Kastracja

[szt.]

[szt.]

Elektroniczne
[szt.]

znakowanie

(tzw. czipowanie)
Koty wolnożyjące

92

56

0

Koty - na wniosek właściciela

2

0

66

Psy – na wniosek właściciela

4

1

233

98

57

299

14 771,48 zł

4 520,88 zł

SUMA
KOSZTY

Tab. Nr 9. Zestawienie liczby i kosztów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt w 2018 roku

4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Swarzędz, na lata
2012-2032. Uchwała Nr XLIV/387/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
W celu umożliwienia mieszkańcom gminy wsparcia finansowego w zakresie usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest Gmina Swarzędz po raz kolejny przystąpiła do: Programu likwidacji
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego w 2018 roku, w ramach którego
finansowany jest demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Na realizację tego
zadania w 2018 roku, w budżecie gminy przeznaczono 45 000 zł. Środki te zostały przekazane do
Starostwa Powiatowego w Poznaniu w ramach Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na
terenie Powiatu Poznańskiego w 2018 roku.
Liczba wniosków złożonych z terenu Gminy Swarzędz

36

Liczba rezygnacji

3

Ilość unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest

51 840 kg

Całkowita wartość prac

26 475,20 zł

Udział własny Gminy Swarzędz

13 341,75 zł

Środki zwrócone po rozliczeniu

31 658,25 zł

Tab. Nr 10. Zestawienie z realizacji usuwania azbestu w 2018 roku
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zinwentaryzowane [kg]

unieszkodliwione [kg]

pozostało do unieszkodliwienia [kg]

Razem

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

razem

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

razem

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

1 958 722

1 39 486

5 63 915

358 588

327 746

30 842

1 600 134

1 067 060

533 073

Tab. Nr 11. Dane z bazy azbestowej dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Swarzędz
[kg]
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XII. Infrastruktura komunalna
1. Utrzymanie dróg
W zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Swarzędz wykonano poszczególne prace na łączną
kwotę 2.187.305,36 zł.
1) Przeprowadzono prace polegające na równaniu, profilowaniu i utwardzaniu dróg gruntowych:
a) wykonane przez ZGK w Swarzędzu – w nawierzchnie dróg gruntowych wbudowano 2657,5 t
gruzu betonowego, 526 t tłucznia kamiennego i 548,5 t destruktu asfaltowego. Wyrównano
i przeprofilowano 58420 m2 dróg,
b) wykonane przez firmę zewnętrzną (wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego) – w tym:
utwardzenie tłuczniem kamiennym 27935 m2 dróg, utwardzenie gruzem betonowym 22510 m2
dróg. Wyrównano i przeprofilowano 138075 m2 dróg.
Prace były prowadzone dwukrotnie (wiosną i jesienią) oraz w uzasadnionych przypadkach
dodatkowo poza standardowymi terminami.
2) Zrealizowano zadania dotyczące oświetlenia drogowego:
a) budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej, Staniewskiego i Granicznej
w Swarzędzu,
b) wymianę 130 szt. opraw oświetleniowych na os. Cegielskiego,
c) budowę doświetlaczy na 4 przejściach dla pieszych.

2. Budowa placów zabaw
W zakresie zadań związanych z placami zabaw wykonano za łączną kwotę 438 968,41 zł:
1) budowę II etapu placu zabaw dla dzieci starszych przy ul. Piaski w Swarzędzu (2 trampoliny,
ślizg, linarium, stożek),
2) budowę placu zabaw oraz siłowni na przystani nad jeziorem Swarzędzkim,
3) budowę nawierzchni na placu zabaw w Zalasewie,
4) montaż tablicy informacyjnej (WITACZ) na terenie rekreacyjnym,
5) montaż huśtawki dla niepełnosprawnych na os. Kościuszkowców,
6) montaż płotka edukacyjnego w Żłobku „Maciuś”,
7) montaż piłkochwytów na boisku w Uzarzewie oraz doposażenie placu zabaw w Uzarzewie,
8) doposażenie placu zabaw w Kobylnicy w przedszkolu Koszałek Opałek,
9) doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Swarzędz w urządzenia zabawowe (Łowęcin,
Sarbinowo, Rabowice, Paczkowo, os. Mielżyńskiego, Janikowo, Bogucin).

3. Mała architektura
W zakresie zadań związanych z małą architekturą na łączną kwotę 114 329,10 zł zrealizowano:
1) montaż ławek na terenie Gminy w ilości 47 szt.,
2) montaż koszy na śmieci na terenie Gminy w ilości 103 szt.,
3) montaż psich stacji na terenie Gminy w ilości 20 szt.,
4) montaż stacji naprawy rowerów na terenie Gminy - 2 szt.

4. Pozostałe zadania majątkowe
W zakresie pozostałych zadań majątkowych zrealizowano budowę panelu informacyjnego na węźle
przesiadkowym za kwotę 33.825,00 zł.
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5. Zaopatrzenie w wodę
Gmina Swarzędz zaopatrywana jest w wodę za pośrednictwem 3 operatorów:
1) AQUANET S.A;
2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu;
3) Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną.
Aktualnie sieć kanalizacyjna eksploatowana jest przez 2 głównych eksploatorów:
1) AQUANET S. A.;
2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
w posiadaniu AQUANET S. A. w części dotyczącej m.in. Miasta i Gminy Swarzędz zatwierdzany jest
przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie.
Plan określa w szczególności:
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych w podziale na:
– przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
– przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
– przedsięwzięcia inne;
2) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
3) sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Inwestorstwo zastępcze realizowane przez Gminę Swarzędz w 2018 r:
1) sieć wodociągowa w ul. Zamkowej, Krótkiej, pl. Powstańców Wielkopolskich, Mickiewicza, Nowy
Świat, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej
2) kanalizacja sanitarna w ul. Zamkowej, Krótkiej, pl. Powstańców Wielkopolskich, Mickiewicza, Nowy
Świat, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej
3) sieć wodociągowa na os. Czwartaków, Kościuszkowców, Dąbrowszczaków (ETAP II i III) – trwają
roboty budowlane, planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2019
4) kanalizacja sanitarna na os. Czwartaków, Kościuszkowców, Dąbrowszczaków (ETAP II i III) – trwają
roboty budowlane, planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2019
5) sieć wodociągowa w ul. Szklarniowa, Kmieca, Gromadzka, Bolesława, Leszka, Jadwigi, Władysława,
Rutkowskiego, Piasta w Jasinie – zakończono I etap opracowania dokumentacji projektowej,
planuje się, że II etap zostanie zakończony do lutego 2020 r. (konieczność przeprowadzenia ZRID)
6) sieć wodociągowa w ul. Przybylskiego – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej
7) sieć wodociągowa w ul. Kruszewnickiej w Garbach – podpisano porozumienie dot. finansowania
inwestycji przez AQUANET
8) kanalizacja sanitarna w ul. Cmentarna, Słowackiego, Cybińska, Cicha – trwają prace projektowe
9) kanalizacja sanitarna w ul. Poznańskiej w Jasinie – trwają prace projektowe
10) kanalizacja sanitarna w ul. Planetarnej w Zalasewie – trwają prace projektowe

6. Zadania związane z kanalizacją.
Gmina Swarzędz będąc członkiem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka jest beneficjentem
dużego programu dotyczącego kanalizowania swoich obszarów – Projekt „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Puszcza Zielonka wykonuje kanalizację w ramach
kolejnych etapów starając się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W tej
chwili Związek jest w trakcie IV i V etapu gdzie wykonywanych jest kolejnych kilkaset przyłączy. Do
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każdego etapu nasza gmina zgłasza zawsze bardzo dużą ilość ulic, jednak podczas weryfikacji
dofinansowanie otrzymują tylko te odcinki, gdzie jest odpowiednia ilość przyłączy.
1) Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” etap III (20142017)
Łączna wartość projektu na terenie Gminy Swarzędz wyniosła 46 924 166,47 zł, w tym wartość
dofinansowania to kwota 23 594 709,99 zł. W ramach tego etapu wybudowano łącznie sieć o
długości 18 km. Do sieci przy przyłącza: 865 szt. Wybudowano również 5 przepompowni.
Miejscowość

Wykonawca

Data umowy

konsorcjum: AKWEDUKT Sp. z o.o. i BUSKOPOL
S.A.

3 października 2014

Garby, Rabowice, Kruszewnia

konsorcjum: Marian Mielewczyk ELGRUNT PW
i Ecol-Unicon Sp. z o.o.

14 listopada 2014

Swarzędz, ul. Grudzińskiego

WUPRINŻ S.A.

22 sierpnia 2014

Swarzędz, Gruszczyn,
Łowęcin, Gortatowo

Jasin,

Tab. 12. Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” etap III (2014-2017)

Budowa dodatkowych przyłączy (płatne w 100% z budżetu gminy) – 124 sztuk przyłączy kanalizacji
sanitarnej w Swarzędzu oraz na terenie sołectw: Jasin, Gortatowo, Łowęcin, Garby, Gruszczyn
(realizacja 2017-2018).
2) Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” etap IV (2017 –
obecnie)
Umowa o dofinansowanie podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 r. Łączna wartość projektu na terenie Gminy Swarzędz
to 30 226 988,58 zł, w tym wartość dofinansowania 15 587 062,30 zł.
Miejscowość

Wykonawca

Data umowy

Zakres prac

Kruszewnia,
Roboty budowlane ZRUG Sp. z o.o.
Zalasewo, Gortatowo, Swarzędz z PNB
Łowęcin, Swarzędz,
Rabowice

18.09.2017

ok
3,6
km,
planowana
liczba
podłączeń 321, po
aktualizacji 606

Zalasewo, Gortatowo, Zaprojektuj
Paczkowo, Gruszczyn, i wybuduj Swarzędz
Jasin,
Janikowo,
Łowęcin, Kobylnica,
Rabowice

2.10.2017

ok.
17
km,
planowana
liczba
podłączeń: 1467, po
aktualizacji 2688

Konsorcjum
w składzie:
Wuprinż S.A. – lider
Terlan Sp. z o.o . –
partner

Tab. 13. Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” etap IV (2017 - obecnie)

3) Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” etap V (2019 –
2022)
Umowa o dofinansowanie podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 16 marca 2018 r. Łączna wartość projektu na terenie Gminy Swarzędz to
27 356 922,58 zł, w tym wartość dofinansowania 14 228 609,40 zł.
Miejscowość

Wykonawca

Gortatowo, Garby, Roboty
budowlane Wuprinż S.A.
Rabowice,
Swarzędz z PNB
Kruszewnia,
Łowęcin
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Data umowy

Zakres prac

26.03.2019

ok 7 km, planowana
liczba
podłączeń
408
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Gortatowo,
Zaprojektuj i wybuduj Wuprinż S.A.
Paczkowo,
Swarzędz
Gruszczyn,
Rabowice, Swarzędz

26.03.2019

ok.
7
km,
planowana
liczba
podłączeń: 572

Tab. 14. Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” etap V (2019-2022)
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XIII. Ład przestrzenny
1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/246/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzędz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwierdza się częściową
aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz.
Od dnia uchwalenia obowiązującego studium w 2011 roku, ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została kilkadziesiąt razy zmieniona. Część tych
zmian obejmowała swoim zakresem zapisy dotyczące elementów studium oraz procesu jego
sporządzania i uchwalania. Ponadto na przestrzeni lat w kontekście zmian uwarunkowań
przestrzennych i prawnych zmieniła się również polityka przestrzenna gminy Swarzędz. Z uwagi na
powyższe należy stwierdzić, iż obowiązujące studium należy uaktualnić do obecnie obowiązujących
przepisów prawnych oraz zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1) Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/246/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzędz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwierdza się aktualność
obowiązujących na terenie gminy Swarzędz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Najstarszy obecnie obowiązujący plan miejscowy w gminie Swarzędz został uchwalony w 1996 r.,
mimo to nadal jest aktualny. Sytuacja w której obowiązujący plan miejscowy uchwalony jest pod
koniec ubiegłego wieku, wynika z faktu, iż plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Zatem
można go zmienić lub zastąpić tylko innym miejscowym planem. Aktualizacja najstarszych
miejscowych planów wskazana jest z uwagi na zmieniające się przepisy prawa.
Stwierdza się również częściową niepełność miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego poprzez brak zgodności z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczącymi obligatoryjnych i fakultatywnych elementów planu
miejscowego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynika
to z faktu, iż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeszła na przestrzeni lat
sporo zmian.
Ponadto stwierdza się konieczność uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, nad którymi prace są prowadzone, a uchwałę o przystąpieniu podjęto w latach 2008
– 2016 oraz dodatkowo stwierdza się konieczność przystąpienia do sporządzenia miejscowych
planów, których zamiar sporządzenia zapisano w Studium, a nie zostały jeszcze podjęte dla nich
uchwały o przystąpieniu do sporządzania. Szczególnie ważne jest uchwalenie w pierwszej kolejności
miejscowych planów, których uchwała o przystąpieniu została podjęta przed 2010 rokiem, z uwagi
na zmiany w przepisach o planowaniu przestrzennym.
Według Uchwały Nr XXIV/246/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2016 r.
podjęte przez gminę w ostatnich latach uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowani przestrzennego są aktualne z obowiązującymi przepisami.
Stwierdza się konieczność przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów dla obszarów
o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, również wskazanych w Studium, w celu ich
ochrony.
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2) Stopień pokrycia obszaru gminy mpzp.
Procent powierzchni gminy Swarzędz zajęty przez obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego wynosi 28,4%. Obecnie sporządzane miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego pokrywają 50,4% powierzchni Gminy Swarzędz.
Na terenie Miasta i Gminy Swarzędz obowiązują 122 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, natomiast aktualnie opracowywane są 44 plany.
W 2018 r. Gmina podjęła:
– 1 uchwałę z częściową zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego;
– 6 uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
– 11 uchwał o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2017 - 2020
Aktualny Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2017 - 2020
został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/464/2018 Rady Miejskiej w Swarzędz z dnia 23 stycznia 2018 r.
Dokument ten nie tylko wymienia i opisuje pokrótce zabytki zewidencjonowane na terenie gminy,
opisuje analizy jakich dokonano w odniesieniu do innych opracowań, w tym również nadrzędnych,
ale także wskazuje zadania jakie należałoby podjąć w celu właściwego zadbania o posiadane zabytki.
Wskazuje działania takie jak: inicjonowanie i wspierania działań edukacyjnych, informacyjnych,
turystycznych i innych, których celem jest propagowanie znajomości zabytków wśród mieszkańców
gminy oraz zaszczepienie w ich świadomości zasadności i potrzeby opieki nad zabytkami, czy
wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na opiekę nad zabytkami.
Od przyjęcia ww. programu nie minęły 2 lata, dlatego nie zostało przeprowadzone
sprawozdanie z realizacji programu.
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XIV. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz
Od 2016 roku w oparciu o uchwałę NR VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca
2015 funkcjonuje Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz.

1. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2016
W pierwszej edycji podział środków wyglądał następująco: projekt główny do 1 mln zł i 5 projektów
dodatkowych do 100 tys. zł. W głosowaniu nad budżetem obywatelskim wzięło udział 8662
mieszkańców
Projekt główny:
1.

Ścieżka rowerowo-biegowa wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego

Projekt lokalny:
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w
1.
Wierzonce (Wierzonka
Postawienie 2 sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej: przed Szkołą
2. Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (Zalasewo, ul.
Planetarna)
3.

Wybieg dla psów (Swarzędz, obszar byłego wysypiska śmieci)

4.
5.

Dziecięco-młodzieżowy plac zabaw (Swarzędz, os. Kościuszkowców)
Plac zabawowo-rekreacyjny przy zespole szkół (Paczkowo)

3414
głosów

Zrealizowane

1900
głosów

Zrealizowane

915
głosów

Zrealizowane

760
głosów
653 głosy
652 głosy

Zrealizowane
Zrealizowane
Zrealizowane

Tab. 15. Wyniki głosowania na budżet obywatelski na rok 2016.

2. Budżet Obywatelski Swarzędza na rok 2017
W drugiej edycji Mieszkańcy mogli oddać po jednym głosie w trzech kategoriach projektów. Były to:
projekt główny w wysokości do 1 mln zł, 3 projekty lokalne do 100 000 zł oraz 4 projekty dodatkowe
w kwotach do 50 000 zł. Głosowanie na projekty zgłoszone wcześniej przez mieszkańców trwało dwa
miesiące, od 1 sierpnia do 30 września. Wzięło w nim udział 5140 mieszkańców
Projekt główny
1.
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki (Swarzędz – sąsiedztwo Rynku)
Projekty lokalne
1.
Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego (Kobylnica)
2.

3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie

3.

Spacerem po Uzarzewie

Projekty dodatkowe
1.
Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (Kórnicka - Cegielskiego)
2.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (Paczkowo)

3.
4.

Siłownia zewnętrzna (Sokolniki)
Rewitalizacja historycznego układu drogowego (Wierzenica)

Tab. 16. Wyniki głosowania na budżet obywatelski na rok 2017.
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1710
głosów

Zrealizowane

968
głosów
868
głosów
696
głosów

Zrealizowane

1617
głosów
1450
głosów
703 głosy
354 głosy

Zrealizowane

Zrealizowane
Zrealizowane

W
trakcie
realizacji
Zrealizowane
Zrealizowane
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3. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2018
Była to już 3. edycja swarzędzkiego budżetu partycypacyjnego, a udział w głosowaniu wzięło 7124
mieszkańców naszej gminy.
Swarzędzki budżet partycypacyjny opiewał na kwotę 1.500.000 zł i był największym w powiecie
poznańskim. Składa się z 1 projektu głównego do 1 mln zł, 3 projektów lokalnych do 100.000 zł każdy
i 4 projektów dodatkowych do kwoty 50.000 zł.
Projekt Główny (1 mln zł)
1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki
Projekty Lokalne (3 projekty po 100.000 zł)
1. Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) 2.
3.

Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na
trawie dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego, PROJEKT) Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, PROJEKT) -

Projekty Dodatkowe (4 projekty po 50.000 zł)
1. Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej przeznaczonego dla
ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka) 2. Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, PROJEKT) 3.
4.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w
ul. Folwarcznej (Paczkowo, PROJEKT) Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz, Nowa Wieś) -

głosów:
2131

W
trakcie
realizacji

głosów:
1778
głosów:
1714
głosów:
785

Zrealizowane

głosów:
1822
głosów:
1353
głosów:
1246
głosów:
684

Zrealizowane

W
trakcie
realizacji
W
trakcie
realizacji

Zrealizowane
Zrealizowane
Zrealizowane

Tab. 17. Wyniki głosowania na budżet obywatelski na rok 2018.

4. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2019
IV edycja budżetu obywatelskiego cieszyła się frekwencją na poziomie 5117 uczestników kwoty
i zasady nie uległy zmianie w stosunku do poprzednich dwóch edycji. Były to kolejno: kwota łączna:
1.500.000 zł. Składały się na niego kolejno: 1 projekt główny do 1 mln zł, 3 projekty lokalne do
100.000 zł każdy i 4 projekty dodatkowe do kwoty 50.000 zł.
Projekt główny
1. Projekt Obserwatorium Astronomiczne - Swarzędzkie Gwiezdne Wrota otrzymał
Projekty lokalne:
1. Ulice: Szparagowa, Wiosenna i Rolna w Paczkowie – (dokumentacja)
2.

Boisko wielofunkcyjne w Rabowicach (dokumentacja) -

3.

Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej (dokumentacja) -

Projekty dodatkowe:
1. Projekt rodzinnego placu gier i zabaw w Gruszczynie
2.

Adaptacja Terenu Ośrodka Kultury (dokumentacja)

3.

Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Wierzenicy
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3280
głosów

Wstrzymane
ze wzg. na
koszty

1795
głosów
1135
głosów
1135
głosów

W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji

1790
głosów
758
głosów
748
głosów

W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji
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4.

Swarzędzcy Patroni

590
głosów

Tab. 18. Wyniki głosowania na budżet obywatelski na rok 2019.
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W trakcie
realizacji

XV. Zestawienie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu
Zestawienie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu podjętych w 2018 roku przez Radę VII
oraz VIII kadencji
Lp.

Nr
uchwały

Tytuł Uchwały

Wydział
odpowie Opublikowana
dzialny

Informacja
realizacji
uchwały

o

Sesja nr VLVI z dnia 23 stycznia 2018 r.
1

449

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

2

450

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2017 -2036.

WBA

zrealizowana

451

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Swarzędz.

WED

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.933 z dn. zrealizowana
30.01.2018r.

452

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z
liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Swarzędz, które będą brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

WED

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 934 z dn. zrealizowana
30.01.2018r.

453

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły.

WED

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 935 z dn. zrealizowana
30.01.2018r.

454

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia między Gminą Swarzędz
a Miastem Poznań, dotyczącego zasad
prowadzenia punktów katechetycznych
nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż
katolickie.

WED

zrealizowana

7

455

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Swarzędz dla
publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego.

WED

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 936 z dn. zrealizowana
30.01.2018r.

8

456

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2018 roku dla Województwa
Wielkopolskiego na zadania z zakresu kultury.

WNW

zrealizowana

9

457

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
położonego w Uzarzewie przy ul. Akacjowej.

WNW

zrealizowana

458

Uchwała w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości wchodzących w skład zasobu
Gminy Swarzędz.

WGN

w
części
niezrealizowa
na, brak woli
dzierżawcy do
kontynuacji

3

4

5

6

10

WBA

zrealizowana
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dzierżawy

11

459

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – A. Fredry.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 937 z dn. zrealizowana
30.01.2018r.

12

460

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – A. Fiedlera.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 938 z dn. zrealizowana
30.01.2018r.

13

461

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – J. Gagarina.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.939 z dn. zrealizowana
28.01.2018r.

14

462

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Jasin i w miejscowości Gortatowo
– Ziołowa.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.940 z dn. zrealizowana
30.01.2018r.

15

463

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Rabowice – Kuźnicza.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 941 z dn. zrealizowana
30.01.2018r.

16

464

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Swarzędz na lata 2017 – 2020.

WAU

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 944 z dn.
realizacji
30.01.2018r.

465

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXII/190/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego tereny położone w miejscowości
Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie
ulicy Kórnickiej (powierzchni opracowania: I
część ca. 98 ha, II część ca. 121 ha, w sumie ca
219 ha).

WAU

w
trakcie
realizacji

18

466

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część
obrębu Jasin i część wschodnią obrębu
Gortatowo oraz część Paczkowa – część
północna – część C.

WAU

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 942 z dn.
realizacji
30.01 .2018r.

19

467

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i
Gminy Swarzędz.

BRM

zrealizowana

468

Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki w Uchwale nr XLV/444/2017 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Swarzędz na rok 2018.

WBA

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 943 z dn. zrealizowane
30.01.2018r.

17

20

Sesja nr XLVI z dnia 27 lutego 2018 r.
21

469

Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia
honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Swarzędz” - P. Pawłowski.

BRM

zrealizowana

22

470

Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia
honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Swarzędz” - S. Wieczorek.

BRM

zrealizowana

23

471

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

WBA

zrealizowana

24

472

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2018 -2036.

WBA

zrealizowana

25

473

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
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WI

w

trakcie
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finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

realizacji

26

474

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2018 roku dla Powiatu
Poznańskiego na pokrycie kosztów zlecenia
wykonywania zadań izby wytrzeźwień.

27

475

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Murowana Goślina.

WBA

476

Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty
podatków i innych opłat stanowiących dochody
budżetu Gminy Swarzędz instrumentem
płatniczym.

WPKP

477

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z
Ośrodkiem Kultury w Swarzędzu.

WNW

zrealizowana

478

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
położonego w Swarzędzu przy ul. Henryka
Sienkiewicza 21.

WNW

niezrealizowa
na, najemca
wycofał się z
podpisania
umowy

479

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wniesienia prawa własności nieruchomości w
formie wkładu niepieniężnego (aportu) do
spółki pod firmą „Swarzędzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”.

WGN

zrealizowana

480

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2018-2020.

OPS

481

Uchwała w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Swarzędz w 2018 roku.

WOS

482

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Swarzędz obejmującej teren lotniska i
jego okolice.

WAU

w
trakcie
realizacji

35

483

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic :
Wierzenickiej, Lisiej, Śliwkowej i Dębowej w
Wierzenicy”.

WAU

w
trakcie
realizacji

36

484

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – ul. Grunwaldzka.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 1969 z dn. zrealizowana
05.03.2018r.

37

485

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – ul. Harcerska.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 1970 z dn. zrealizowana
05.03.2018r.

38

486

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – ul. Jaskółcza.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 1971 z dn. zrealizowana
05.03.2018r.

39

487

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
(BRM.1510.4.2017).

BRM

zrealizowana

28

29

30

31

32

33

34

66

WNW

zrealizowana

zrealizowana
Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 1967 z dn.
realizacji
05.03.2018r.

w
trakcie
realizacji

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 1968 z dn. zrealizowana
05.03.2018r.
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40
41

42

43

44

45

46

47

48

49

488

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
(BRM.1510.6.2017).

BRM

zrealizowana

489

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i
Gminy Swarzędz (BRM.1510.1.2018).

BRM

zrealizowana

490

Uchwała w sprawie możliwości składania
deklaracji na podatek od środków
transportowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

WPKP

491

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/426/2017 z dnia
28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica
w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.

WED

zrealizowana

492

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/427/2017 z dnia
28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w
Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr
4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.

WED

zrealizowana

493

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/428/2017 z dnia
28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama
Wodziczki w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w
Swarzędzu.

WED

zrealizowana

494

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/429/2017 z dnia
28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Zalasewie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie.

WED

zrealizowana

495

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/430/2017 z dnia
28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Kobylnicy w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Kobylnicy.

WED

zrealizowana

496

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/431/2017 z dnia
28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Wierzonce w
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzonce.

WED

zrealizowana

497

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/432/2017 z dnia
28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
w Paczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. św. Jana Pawła II w Paczkowie.

WED

zrealizowana

67

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 1972 z dn.
realizacji
05.03.2018r.
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Sesja nr XLIX z dnia 27 marca 2018 r.
50

498

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

WBA

zrealizowana

51

499

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2018 -2036.

WBA

zrealizowana

52

500

Uchwała w sprawie podziału Gminy Swarzędz na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.

BRM

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 2948 z dn. 04. zrealizowana
04.2018r.

53

501

Uchwała w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników.

BRM

zrealizowana

502

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na
ławników.

BRM

zrealizowana

503

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji
spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy
Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz realizację inwestycji na terenie
Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

WOŚ

Uchwałą
nr
11/593/2018
Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Kolegium RIO
Poz. 2949 z dn.
stwierdzono
04.04.2018r.
nieważność
uchwały

504

Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł
niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami
proekologicznymi.

WOŚ

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 2950 z dn.
realizacji
04.04.2018r.

505

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLIV/422/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na
lata 2017 – 2023.

WPF

w
trakcie
realizacji

506

Uchwała w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
na podatek od nieruchomości, podatek rolny i
podatek leśny oraz warunków i trybu ich
składania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

WPKP

59

507

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu
Poznańskiego zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2410
P – ul. Średzka w m. Rabowice.

WI

60

508

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.

SCSiR

zrealizowana

509

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku
położonego w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina 1
wraz z terenem przyległym na okres nie dłuższy
niż 10 lat w trybie bezprzetargowym.

SCSiR

zrealizowana

62

510

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu
Poznańskiego zadania publicznego pn.: Budowa
przystanku autobusowego w ciągu drogi
powiatowej nr 2512 P ( ul. Rabowicka w Jasinie,
gm. Swarzędz).

WNWIT

w
trakcie
realizacji

63

511

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji od
Powiatu Poznańskiego zadań związanych z

WNWT

zrealizowana

54

55

56

57

58

61

68

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 2951 z dn.
realizacji
04.04.2018r.

w
trakcie
realizacji

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2018 rok
obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej
Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego
położonymi wokół Puszczy Zielonka,
umożliwiającej przejazd większych grup
rowerzystów i turystów.

64

512

Uchwała w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości wchodzących w skład zasobu
Gminy Swarzędz.

WGN

zrealizowana

65

513

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – Teofila Kaczorowskiego.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 2952 z dn. zrealizowana
04.04.2018r.

66

514

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – Kobylnicka.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 2953 z dn. zrealizowana
04.40.2018r.

67

515

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – Żytnia.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 2954 z dn. zrealizowana
04.04.2018r.

516

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obejmującego teren w rejonie ul. Szumana w
Swarzędzu.

WAU

w
trakcie
realizacji

69

517

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Swarzędzu w rejonie ulic
Słowackiego - Cybińska - część B.

WAU

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 2955 z dn.
realizacji
04.04.2018r.

70

518

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i
Gminy Swarzędz (BRM.1510.1.2018).

BRM

68

zrealizowana

Sesja nr L z dnia 24 kwietnia 2018 r.
71

519

Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Poznaniu.

BRM

zrealizowana

72

520

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

WBA

zrealizowana

73

521

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2018 -2036.

WBA

zrealizowane

522

Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Cmentarza Komunalnego w Jasinie Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wlkp. nr
KN-I.4131.1.252.2018.16 z dnia 30 maja 2018r.
nieważność zał. nr 1 do uchwały w
następującym zakresie paragraf 1 ust.2,
paragraf 12, paragraf 19, paragraf 20, 28 pkt 6,
paragraf 30 i paragraf 31.

ZGK

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 3891 z dn.07 zrealizowane
05.2018r.

75

523

Uchwała w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania na obszarze Gminy
Swarzędz, ustalenia ich granic i numerów oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

BRM

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.3892 z dn. 07 zrealizowana
05.2018r.

76

524

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

BRM

zrealizowana

525

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego w
sprawie przyjęcia przez Gminę Swarzędz zadania
publicznego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.

WNW

zrealizowana

74

77

69
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78

526

Uchwała w sprawie przeznaczenia części
umorzonej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.

WI

zrealizowana

Sesja nr LI z dnia 22 maja 2018 r.
79

527

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2017 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i
Gminy za 2017 rok.

80

528

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok

BRM

zrealizowana

81

529

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

WBA

zrealizowana

82

530

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2018 -2036.

WBA

zrealizowane

531

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji
spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy
Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz realizację inwestycji na terenie
Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.

WOS

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz.
4396
z
realizacji
dn.30.05.2018r.

532

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen
urzędowych za usługi przewozowe środkami
swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat
dodatkowych, określenia uprawnień do
korzystania z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami transportu zbiorowego, a
także podziału linii na strefy.

WNW

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.
4402
z zrealizowana
dn.30.05.2018r.

85

533

Uchwała w sprawie wniesienia prawa własności
nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego
(aportu) do spółki pod firmą „Swarzędzkie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”.

WGN

zrealizowana

86

534

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – Marii Konopnickiej.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.
4397
z zrealizowana
dn.30.05.2018r.

87

535

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – Mikołaja Kopernika.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.
4398
z zrealizowana
dn.3.05.2018r.

88

536

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – Wojciecha Kossaka.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.
4399
z zrealizowana
dn.30.05.2018r.

537

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – Ignacego Krasickiego.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.
4400
z zrealizowana
dn.30.05.2018r.

90

538

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic
Ziołowej i Tymiankowej w Jasinie oraz ulicy
Dożynkowej w Gortatowie”.

WAU

w
trakcie
realizacji

91

539

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy

WAU

w
trakcie
realizacji

83

84

89

70

BRM

zrealizowana
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Pszczelnej w Zalasewie”.

540

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy
Kasztanowej w Uzarzewie”.

93

541

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok
2018.

WBA

zrealizowana

94

542

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2018 -2036.

WBA

zrealizowana

95

543

Uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy
Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu.

WBA

w
trakcie
realizacji

544

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018r. na
wsparcie wykonania kompleksowej
modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej i wielorodzinnych
budynków mieszkalnych.

WNW

zrealizowana

545

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi poznańskiemu na
„Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod
linią kolejową nr 353 Poznań Wschód –
Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi
powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m.
Kobylnica, gm. Swarzędz, powiat poznański,
województwo wielkopolskie”.

WI

zrealizowana

546

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi poznańskiemu na
„Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu
ponad/nad linią kolejową nr 3 Warszawa
Zachodnia – Kunowice wraz z dojazdami w ciągu
drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo – Trzek ul.
Średzka w Paczkowie, gm. Swarzędz, powiat
poznański, województwo wielkopolskie”.

WI

zrealizowana

547

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu
Poznańskiego zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2439P – ul. Średzka w m. Paczkowo.

WI

w
trakcie
realizaci

548

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
prawa użytkowania wieczystego zabudowanej
nieruchomości położonej w Swarzędzu wraz z
własnością wzniesionego na niej budynku.

WGN

549

Uchwała w sprawie przeznaczenia części
umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu (43.750,- zł).

WI/WOS

w
trakcie
realizacji

550

Uchwała w sprawie przeznaczenia części
umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu (46.250,-zł)

WI/WOS

w
trakcie
realizacji

551

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
na realizację zadania pn.”Wzmocnienie
wojewódzkich kolejowych przewozów
pasażerskich na obszarze oddziaływania

WNW

92

WAU

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz.
4401
z
realizacji
dn.30.05.2018r.

Sesja nr LII z dnia 26 czerwca 2018 r.

96

97

98

99

100

101

102

103

71

zrealizowana

zrealizowana

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2018 rok
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenia
ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie
Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”.

552

Uchwała w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i
konserwacyjnych pomnika przyrody dębu
szypułkowego „Gruby Dąb”, rosnącego na
terenie Skansenu Pszczelarskiego, znajdującego
się przy ulicy Poznańskiej 35 w Swarzędzu.

WOS

zrealizowana

553

Uchwałę w sprawie złożenia skargi na
zarządzenie zastępcze Wojewody
Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.36.2018.2 z dnia
13 czerwca 2018r. w sprawie nadania osiedlu
Dąbrowszczaków położonemu w miejscowości
Swarzędz nazwy Szarych Szeregów.

BRP

zrealizowana

106

554

Uchwała w sprawie złożenia skargi na
zarządzenie zastępcze Wojewody
Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.34.2018.2 z dnia
13 czerwca 2018r. w sprawie nadania ulicy
Jakuba Przybylskiego położonej w miejscowości
Swarzędz nazwy Księdza Józefa Tischnera.

BRP

zrealizowana

107

555

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana
Mariana Szkudlarka.

WO

zrealizowana

108

556

Uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji
obowiązku szkolnego uczniom obecnych klas
szóstych oraz obecnych klas trzecich szkół
podstawowych, prowadzonych przez Gminę
Swarzędz w kolejnym roku szkolnym
2018/2019.

WED

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 5340 z dn.. zrealizowana
3.07.2018r.

109

557

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – J. Kraszewskiego.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.
5341
z zrealizowana
dn.3.07.2018r.

110

558

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
XIII/75/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
27 sierpnia 2003r. w sprawie nadania nazw
ulicom na terenie miasta Swarzędz (Dz.U. Woj.
Wlkp. z 2003r., Nr 150, poz. 2823) – ul.
Kupiecka.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.
5342
z zrealizowana
dn.3.07.2018r.

111

559

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Sarbinowo – ul.
Dzika.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.5343
z zrealizowana
dn.3.07.2018r.

112

560

Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów
w Gminie Swarzędz i nadania jej statutu.

BRM

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.
5344
z zrealizowana
dn.3.07.2018r.

561

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część
północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu
Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ
POŁUDNIOWA B.

WAU

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 5773 z dn.
realizacji
09.07.2018r.

562

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzędz, obejmującego tereny położone w
miejscowości Zalasewo po wschodniej i
zachodniej stronie ulicy Kórnickiej – część II
(powierzchnia opracowania ca. 105ha).

WAU

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 5809 z dn.
realizacji
10.07.2018r.

104

105

113

114

72
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115

563

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/57/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
28 sierpnia 2007r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej
statutu.

BRM

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz.5345
z
realizacji
dn.3.07.2018r.

Sesja nr LIII z dnia 10 lipca 2018 r.
116

564

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok
2018.

WBA

zrealizowana

117

565

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2018 -2036.

WBA

zrealizowana

Sesja nr LIV z dnia 28 sierpnia 2018 r.
566

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

WBA

zrealizowane

119

567

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2018 -2036.

WBA

zrealizowana

120

568

Uchwała w sprawie ulgi w podatku rolnym na
rok 2018.

WPKP

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
niezrealizowa
Poz. 6726 z dn.
na
04.09.2018r.

121

569

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

122

570

Uchwała w sprawie utworzenia Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Nasz Gruszczyn”.

123

571

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej
statutu.

BRP

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz.
6894
z zrealizowana
dn.10.09.2018r.

124

572

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy
Swarzędz.

BRP

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 6727 z dn. zrealizowana
04.09.2018r.

573

Uchwała w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

OPS

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 6728 z dn.
realizacji
04.09.2018r.

574

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu Nr XLVI/451/2018 z dnia
23 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Swarzędz.

WED

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 6895 z dn. zrealizowana
10.09.2018r.

127

575

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia cen
urzędowych za usługi przewozowe środkami
swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat
dodatkowych, określenia uprawnień do
korzystania z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami transportu zbiorowego, a
także podziału linii na strefy.

WNW

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 6896 z dn. zrealizowana
10.09.2018r.

128

576

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – ul. Krótka.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 6900 z dn. zrealizowana
11.09.2018r.

129

577

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – ul. gen. Tadeusza Kutrzeby.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
zrealizowana
Poz. 6901 z dn.

118

125

126

73

WI

w
trakcie
realizacji

WGN

w
trakcie
realizacji
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11.09.2018r.

578

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
mieście Swarzędz – ul. Stanisława
Kwaśniewskiego.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 6902 z dn. zrealizowana
11.09.2018r.

579

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr
XV/147/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania
nazwy ulicom w miejscowości Gortatowo i
Łowęcin (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2015r., poz. 6180) –
Piękna.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 6903 z dn. zrealizowana
11.09.2018r.

580

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Gortatowo –
Sielanka.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 6904 z dn. zrealizowana
11.09.2018r.

132
133

581

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Zalasewo – Jana
Keplera.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 6905 z dn. zrealizowana
11.09.2018r.

582

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Tereny
rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy
Kosynierów w Swarzędzu”

WAU

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 6906 z dn.
realizacji
11.09.2018r.

135

583

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część
północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu
Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ
POŁUDNIOWA B1.

WAU

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 6907 z dn.
realizacji
11.09.2018r.

136

584

Uchwała w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników.

BRM

zrealizowana

585

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na
ławników.

BRM

zrealizowana

586

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LII/544/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
26 czerwca 2018r. W sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w
2018r. Na wsparcie wykonania kompleksowej
modernizacji budynków użyteczności publicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

WNW

zrealizowana

130

131

134

137

138

Sesja nr LV z dnia 12 września 2018 r.

139

587

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
L/523/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
24 kwietnia 2018r. W sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania na obszarze
Gminy Swarzędz, ustalenia ich granic i numerów
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

BRM

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 7040 z dn. zrealizowana
17.09.2018r.

Sesja nr LVI z dnia 2 października 2018 r.
140

588

Uchwała nr LVI/588/2018 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz
na rok 2018.

WBA

zrealizowane

141

589

Uchwała LVI/589/2018 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.

WBA

zrealizowana

142

590

Uchwała LVI/590/2018 w sprawie zmiany
uchwały Nr LIV/568/2018 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie

WPKP

niezrealizowa
na

74
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ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

591

Uchwała LVI/591/2018 w sprawie ustalenia
regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla
nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Swarzędz.

WED

592

Uchwała LVI/592/2018 w sprawie Rocznego
programu współpracy Gminy Swarzędz z
organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019.

WPR

w
trakcie
realizacji

593

Uchwała LVI/593/2018 w sprawie ustalonej
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Miasta i
Gminy Swarzędz.

WOM

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 7871 z dn.
realizacji
15.10.2018r.

594

Uchwała LVI/594/2018 w sprawie określenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie
Miasta i Gminy Swarzędz.

WOM

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 7872 z dn.
realizacji
15.10.2018r.

147

595

Uchwała LVI/595/2018 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami i najemcami kolejnych umów
dzierżawy i najmu części nieruchomości
położonych w Swarzędzu i Jasinie na terenie
cmentarza komunalnego.

WNW

zrealizowana

148

596

Uchwała nr LVI/596/2018 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
położonego w Zalasewie przy ul. Kórnickiej 220.

WNW

zrealizowana

149

597

Uchwała nr LVI/597/2018 w sprawie ustalenia
Regulaminu korzystania z Placu Rekreacyjnego
w Kobylnicy.

SCSiR

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 7873 z dn. zrealizowana
15.10.2018r.

150

598

Uchwała nr LVI/598/2018 w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
położonych w Swarzędzu przy ul.
Paderewskiego przeznaczonych na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomoœci
przyległych.

WGN

151

599

Uchwała nr LVI/599/2018 w sprawie nadania
nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Kwiatowa.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 7874 z dn. zrealizowana
15.10.2018r.

152

600

Uchwała nr LVI/600/2018 w sprawie nadania
nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Leśna.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 7948 z dn. zrealizowana
17.10.2018r.

153

601

Uchwała nr LVI/601/2018 w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej w mieście Swarzędz
– Łąkowa.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 7875 z dn. zrealizowana
15.10.2018r.

154

602

Uchwała nr LVI/602/2018 w sprawie nadania
nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Mała
Rybacka.

WGN

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 7876 z dn. zrealizowana
15.10.2018r.

603

Uchwała nr LVI/603/2018 w sprawie zmiany
Uchwały Nr LVI/349/2010 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
południowej części Bogucina i Janikowa oraz

WAU

143

144

145

146

155

75

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Poz. 7870 z dn. zrealizowana
15.10.2018r.

w
trakcie
realizacji

w
trakcie
realizacji
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terenu lotniska (pow. ca 240 ha).

156

157

158

604

Uchwała nr LVI/604/2018 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
lotniska.

WAU

w
trakcie
realizacji

605

Uchwała nr LVI/605/2018 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obręb
Kruszewnia i część obrębu Garby i Zalasewo –
część I.

WAU

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 7900 z dn.
realizacji
16.10.2018r.

606

Uchwała nr LVI/606/2018 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Wierzenica – teren cmentarza i
okolic”.

WAU

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 7901 z dn.
realizacji
16.10.2018r.

Sesja nr LVII z dnia 10 października 2018 r.
159

607

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2018 -2036.

WBA

160

608

Uchwała w sprawie ulgi w podatku rolnym na
rok 2018.

WPKP

161

609

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i
Gminy Swarzędz.

BRM

zrealizowana
Dz.Urz.Woj.Wlkp.
w
trakcie
Poz. 7947 z dn.
realizacji
17.10.2018r.
zrealizowana

Sesja nr I z dnia 20 listopada 2018 r.

1.

1

Uchwała sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania
nad wyborem Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Swarzędzu.

2.

2

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Rady Miejskiej w Swarzędzu.

BRM

zrealizowana

3.

3

Uchwała w sprawie ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Swarzędzu.

BRM

zrealizowana

4.

4

Uchwała w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Swarzędzu.

BRM

zrealizowana

5.

5

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Swarzędzu.

BRM

zrealizowana

6.

6

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Swarzędzu.

BRM

zrealizowana

7.

7

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
stałej Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w
Swarzędzu.

BRM

zrealizowana

8.

8

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
stałej Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju
Wsi Rady Miejskiej w Swarzędzu.

BRM

zrealizowana

9.

9

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
stałej Komisji Spraw Społecznych, Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu.

BRM

zrealizowana

BRM

zrealizowana

Sesja nr II z dnia 27 listopada 2018 r.
10.

10

Uchwały w sprawie powołania składów

76

BRM

zrealizowana

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2018 rok
osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w
Swarzędzu

11.

11

Uchwała w sprawie wskazania
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do
wykonania czynności związanych z podróżami
służbowymi Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Swarzędzu.

12.

12

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana
Mariana Szkudlarka

WO

zrealizowana

13.

13

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018

WBA

zrealizowana

14.

14

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2018-2036.

WBA

zrealizowana

15.

15

Uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy
Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu.

WBA

w trakcie
realizacji

16

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Swarzędz w roku 2019.

WPKP

w trakcie
realizacji

17

Uchwała w sprawie powierzenia
reprezentowania Gminy Swarzędz w
Zgromadzeniu Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu Drugiemu
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

WOM

w trakcie
realizacji

18

Uchwała w sprawie wskazania radnych Rady
Miejskiej w Swarzędzu na członków: Komisji do
spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych oraz
Komisji do spraw Stypendiów Sportowych.

WPR

zrealizowana

19

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy
Krawieckiej w Swarzędzu”.

WAU

w trakcie
realizacji

20.

20

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu
Wierzonka.

WAU

w trakcie
realizacji

21.

21

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic:
Bocianiej, Borówkowej i Dzikiej w Sarbinowie”.

WAU

w trakcie
realizacji

22

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic:
Mokra, Planetarna, Transportowa, Józefa
Rivoliego w Zalasewie – część A”.

WAU

w trakcie
realizacji

16.

17.

18.

19.

22.

BRM

zrealizowana

Sesja nr III z dnia 18 grudnia 2018 r.

23.

23

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu
niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w
budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2018,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.

24.

24

uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

WBA

zrealizowana

25.

25

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie

WBA

zrealizowana

77

WBA

w trakcie
realizacji
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zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.

26.

26

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Swarzędz na lata 2019 -2036.

27.

27

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na 2019 rok

WBA

w trakcie
realizacji

28

Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2019.

OPS

w trakcie
realizacji

29.

29

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
XLIX/504/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Swarzędz na likwidację źródeł niskiej
emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami
proekologicznymi.

WOS

w trakcie
realizacji

30.

30

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Gruszczyn.

WGN

zrealizowana

31.

31

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Łowęcin i w miejscowości Jasin.

WGN

zrealizowana

32.

32

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Zalasewo i drodze wewnętrznej w
miejscowości Rabowice.

WGN

zrealizowana

33.

33

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

BRM

zrealizowana

34.

34

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu
targowiska miejskiego w Swarzędzu.

WNW

zrealizowana

35

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej
umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu
przy ul. Św. Marcina.

SCSiR

zrealizowana

36

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/329/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Bogucin.

WNW

zrealizowana

37

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/330/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Garby.

WNW

zrealizowana

38

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/331/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Gortatowo.

WNW

zrealizowana

39

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/332/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Gruszczyn.

WNW

zrealizowana

40.

40

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/333/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Janikowo Dolne.

WNW

zrealizowana

41.

41

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/334/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia

WNW

zrealizowana

28.

35.

36.

37.

38.

39.
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WBA

w trakcie
realizacji
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statutu Sołectwa Janikowo Górne.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

42

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/335/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu So³ectwa Jasin.

WNW

zrealizowana

43

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/336/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Karłowice.

WNW

zrealizowana

44

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/337/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Kobylnica.

WNW

zrealizowana

45

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/338/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Kruszewnia.

WNW

zrealizowana

46

Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/339/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Łowęcin.

WNW

zrealizowana

47

Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/340/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Paczkowo.

WNW

zrealizowana

48

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/341/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Puszczykowo Zaborze.

WNW

zrealizowana

49

Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/342/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Rabowice.

WNW

zrealizowana

50

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/343/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Sarbinowo.

WNW

zrealizowana

51

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/344/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie.

WNW

zrealizowana

52

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/345/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Uzarzewo.

WNW

zrealizowana

53

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/346/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Wierzenica.

WNW

zrealizowana

54

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/347/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Wierzonka.

WNW

zrealizowana

55

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
LVI/348/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 30.03.2010 roku w sprawie przyjęcia
statutu Sołectwa Zalasewo.

WNW

zrealizowana
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