
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Na  realizację  zadań  majątkowych  w  I  półroczu  2009  roku  łącznie  wydatkowano  kwotę 

8.410.376,31 zł

Numeracja  zadań  w  części  opisowej  jest  zgodna  z  załącznikiem  nr  8  do  informacji  o 

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Wykaz zadań majątkowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 
2009-2011

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie – WPI, nr 
zad. 68 – zadanie realizowane w latach 2008-2010. Całkowita wartość zadania opiewa 
na kwotę 545.000 zł.  Na wykonanie w roku 2009 zabezpieczono kwotę 40.000 zł. 
Podpisano  umowę  z  projektantem,  wykonano  mapy  geodezyjne  do  celów 
projektowych. Zadanie w trakcie realizacji.
W I połowie 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Budowa  wodociągu  w  ulicach:  Gromadzkiej,  Włodarskiej,  Sołeckiej,  Leszka 
Mieszka,  Ziemowita,  Kazimierza,  Wójtowskiej,  Kmicica,  Chabrowej -  WPI,  nr 
zad. 78 – zadanie realizowane w latach 2008-2011. Całkowita wartość zadania wynosi 
1.150.000 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczego oraz 
mapy geodezyjne do celów projektowych, uzyskano decyzję lokalizacyjną. Zadanie w 
trakcie realizacji, 
Środki zaplanowane w 2009 roku - 100.000 zł, wydatkowano 51.362,00 zł.

3. Budowa  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  w  Wierzenicy -  WPI,  nr  zad.  82 
-zadanie  wieloletnie  realizowane  w  latach  2008-2011.  Całkowita  wartość  zadania 
opiewa na kwotę 370.000 zł. Na realizację przedsięwzięcia w 2009 roku zaplanowano 
60.000  zł.  Podpisano  umowę  z  wykonawcą  projektu,  wykonano  mapy  do  celów 
projektowych.  Zadanie  w  trakcie  realizacji.  Do  30  czerwca  bieżącego  roku  nie 
poniesiono żadnych nakładów finansowych. 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy 
Krótkiej do ulicy Słonecznikowej - WPI, nr zad. 83 – realizacja zadania w latach 
2008-2011.  Całkowita  wartość  zadnia  opiewa  na  kwotę  310.000  zł.  Na  realizację 
przedsięwzięcia w roku 2009 zaplanowano kwotę 4.250 zł, nie poniesiono żadnych 
wydatków. Podpisano umowę na wykonanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Budowa  wodociągu  w  ulicy  Średzkiej  na  odcinku  od  ul.  Rzepakowej  w 
Swarzędzu  do  ul.  Olszynowej  w  Rabowicach-  WPI  nr  zad.  1-01010- realizacja 
inwestycji  w latach 2009-2011. Na 2009 r.  zaplanowano 60.000 zł,  nie poniesiono 
żadnych nakładów finansowych.
Podpisano  umowę  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej.  Zadanie  w  trakcie 
realizacji.
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Dział 600- Transport i łączność
Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy

1. Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego - 
WPI, nr zad. 1-60004 – Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2011. W 2009 
roku zaplanowano kwotę 50.000 zł. 
Wydatkowano  kwotę  112,35  zł,  która  dotyczyła  wydania  warunków technicznych. 
Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego .

2. Zakup  nowego  taboru  w  ramach  miejskiego  systemu transportu  publicznego 
-WPI nr zad. 2-60004 – zadanie realizowane w latach 2009-2011, całkowita wartość 
zadania  wynosi  6.250.000  zł.  W  związku  z  przystąpieniem  do  programu 
Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  /WRPO/  -  Rozwój 
miejskiego transportu zbiorowego, w 2009 roku na realizacje zadania zaplanowano 
1.250.000 zł W najbliższym czasie możliwe jest pozyskanie na w/wymienione zadanie 
dofinansowanie  w  wysokości  80  %  wartości  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. 

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
1. Modernizacja  i  remont  odcinka  ulicy  Cieszkowskiego  w  obrębie  ulic: 

Kwaśniewskiego, Słowackiego,  Cmentarnej-  WPI nr zad.  65 -  realizacja  zadania 
2008-2010,  całkowita  wartość  zadania  opiewa  na  kwotę  2.630.000  zł.  Środki 
zaplanowane  w  budżecie  na  rok  2009  -  730.000  zł  –  nie  poniesiono  żadnych 
wydatków.  W  bieżącym  roku  zaplanowano  wykonanie  dokumentacji  budowlano 
-wykonawczej. W I połowie roku została podpisana umowa z projektantem. Termin 
realizacji ustalono na grudzień 2009 r.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne 
1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy  - WPI, 

nr  zad.  4  –  zadanie  realizowane  w  latach  2006-2011,  całkowita  wartość  zadania 
opiewa  na  kwotę  1.675.000  zł.  Zaplanowano  na  rok  2009  kwotę  150.000  zł. 
Wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych, przesłano plan sytuacyjny do 
uzgodnienia oraz zlecono wykonanie map na tereny kolejowe.
W I połowie 2009 r., wydatkowano kwotę 2.818,20 zł 

2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.  Tortunia w Swarzędzu – WPI, 
nr zad. 5 – realizacja zadania w latach 2007-2009. Całkowita kwota zadania wynosi 
4.100.000 zł. W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia pieszo jezdni wraz 
z kanalizacją deszczową. Termin zakończenia inwestycji -sierpień 2009 r.
Na 2009 r., w budżecie zaplanowano 2.400.000 zł, do końca czerwca bieżącego roku 
wydatkowano 1.419. 216,00 zł

3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.  Bema w Swarzędzu – WPI, nr 
zad.  13  – zadanie  wieloletnie  realizowane  w latach  2007-2009,  całkowita  wartość 
zadania wynosi 1.930.000 zł. Inwestycja rozpoczęta w 2008r. 
W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia pieszo-jezdni wraz z kanalizacją 
deszczową. Prace zostały zakończone i odebrane.
W  2009  r.  w  budżecie  zaplanowano  1.150.000  zł,  poniesiono  wydatki  w  kwocie 
928.370,95 zł

4. Budowa nawierzchni  wraz  z  odwodnieniem  w ulicy  Olchowej  i  Wiśniowej  w 
Bogucinie – WPI, nr zad. 18 – czas realizacji zadania w latach 2007-2009, całkowita 
kwota zadania wynosi 3.850.000 zł. Realizacja inwestycji rozpoczęta w roku 2008.  
W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 2.700.000 zł, poniesiono w I półroczu 
bieżącego roku wydatki w wysokości 540.057,05 zł.
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W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników 
wraz  z  kanalizacją  deszczową,  separatorami  i  piaskownikami.  Termin  zakończenia 
zaplanowano na sierpień 2009 r.

5. Budowa  drogi  -  przedłużenie  ulicy  Planetarnej -  WPI,  nr  zad.  21  –  zadanie 
realizowane w latach 2006-2011, całkowita  wartość zadania  wynosi  5.355.400 zł.  
W roku 2009 zaplanowano kwotę 700.000 zł.
W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 
83.179,60 zł

6. Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich - 
WPI, nr zad. 31 – realizacja zadania w latach 2006-2010, całkowita wartość zadania 
wynosi 2.600.000 zł. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 1.300.000 zł.
W  I  połowie  2009  r.  wydano  kwotę 1.956,60  zł  na  przygotowanie  dokumentacji 
niezbędnej do ogłoszenia przetargu .

7. Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica od ulicy 
Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej - WPI, nr zad. 
34 – czas realizacji zadania 2006-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 
858.400 zł. Inwestycja wspólnie realizowana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad w Poznaniu. W 2009 roku zaplanowano kwotę 600.000 zł, do 30 czerwca 
bieżącego roku, nie poniesiono żadnych wydatków. 

8. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, Władysława 
Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Kochanowskiego – WPI, nr zad. 36 – 
zadanie wieloletnie 2006-2009. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.318.940 zł. Na 
rok 2009 zaplanowano w budżecie 865.000 zł,  wydatkowano kwotę 665.665,67 zł.
W I połowie 2009 roku inwestycja została zakończona, poniesione wydatki związane 
były  z  pełnieniem  nadzorów  inwestorskich,  wykonaniem  robót  dodatkowych  oraz 
rozliczeniem  końcowym  inwestycji.  W  ramach  zadania  wykonano  rozbudowę 
oświetlenia  ulicznego,  usunięcie  kolizji  elektroenergetycznej,  budowę  brakujących 
przyłączy wod - kan, budowę nawierzchni pieszo-jezdni wraz z podbudową.

9. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu - WPI, 
nr zad. 38 – realizacja zadania w latach 2006-2010, całkowita wartość zadania wynosi 
1.502.000 zł. W roku 2009 zaplanowano na realizację zadania kwotę 600.000 zł. 
W ramach zadania zostanie wybudowana nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wraz z 
odwodnieniem wraz brakującym odcinkiem sieci wodociągowej.
Termin zakończenia ustalono na styczeń 2010 r.
W I połowie roku, poniesiono wydatki w kwocie 226.348,20 zł.

10. Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul.  Mała Rybacka -  WPI, nr zad.  39 – 
realizacja zadania w latach 2006-2010, całkowita wartość - 1.110.000 zł. W roku 2009 
zaplanowano 200.000 zł.
W I połowie 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.001,20 zł  na opracowanie 
dokumentacji.

11. Budowa nawierzchni  wraz z  odwodnieniem w ul.  Śniadeckich w Swarzędzu – 
WPI,  nr  zad.  47  -  czas  realizacji  zadania  w latach  2006-2010,  całkowita  wartość 
zadania wynosi 1.036.000 zł. Środki zaplanowane w budżecie na 2009 r. - 500.000 zł. 
Podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia 
pieszo – jezdni wraz z kanalizacją deszczową. 
W I  połowie  roku poniesiono  wydatki  w wysokości  43.188,94  zł  na  opracowanie 
projektu.

20. Budowa  nawierzchni  wraz  z  odwodnieniem  w  ul.  Wieżowej  oraz  w  części
ul. Zielińskiej w Gruszczynie - WPI, nr zad. 48 – realizacja zadania w latach 2007-
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2011, całkowita wartość inwestycji wynosi 5.120.000 zł. W 2009 rok zaplanowano 
500.000  zł,  w  I  półroczu  bieżącego  roku  wydano  3.215,40  zł,  na  opracowanie 
dokumentacji przetargowej. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo.

21. Budowa  nawierzchni  wraz  z  odwodnieniem  w  ul.  Leśnej  w  Gruszczynie -  
WPI, nr zad. 49 – realizacja w latach 2007-2010 całkowita wartość zadania opiewa na 
kwotę  1.134.000  zł.  W  2009  r.  zaplanowano  kwotę  500.000  zł  wydatkowano  
18.910,00  zł  na  opracowanie  projektu  wykonawczego.  Podpisano  umowę  z 
wykonawcą.

22. Budowa nawierzchni  wraz z  odwodnieniem w ul.  Łąkowej  w Gruszczynie –  
WPI, nr zad. 50 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2009, całkowita wartość 
zadania wynosi 580.000 zł. Na wykonanie zadania zaplanowano w 2009 roku kwotę 
544.000 zł. 
W I połowie 2009 roku wydatkowano kwotę 37.000,00 zł na prace projektowe.

23. Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej  - WPI, nr 
zad. 51 – realizacja zadania 2007-2009, całkowita wartość inwestycji wynosi 235.400 
zł. W budżecie na 2009 r. zaplanowano środki w wysokości 205.400 zł. W I półroczu 
wydatkowano kwotę 2.294,23 zł za nadzór inwestorski branży drogowej .

24. Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie - WPI, nr zad. 52 – czas realizacji 
zadania  2007-2009,  całkowita  wartość  zadania  opiewa  na  kwotę  530.000  zł.
W budżecie na 2009 r. zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł. 
Wydatkowano  do  30  czerwca  bieżącego  roku  kwotę  122.000,00  zł  na  częściową 
realizacje inwestycji.

25. Budowa ciągu  pieszo-rowerowego  od  os.  Czwartaków do os.  Kościuszkowców 
przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego - WPI, nr zad. 
53  –  realizacja  zadania  w latach  2007-2011,  całkowita  wartość  inwestycji  wynosi 
4.320.000 zł. W budżecie na 2009 r. zaplanowano 1.500.000 zł wydatkowano kwotę 
2.279,80 zł, na przygotowanie dokumentacji technicznej.
Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z wykonawcą oraz umowę na nadzór 
inwestorski nad realizacją inwestycji.

26. Budowa  nawierzchni  w  ul. Topolowej  w  Karłowicach –  WPI,  nr  zad.  62  – 
inwestycja  wieloletnia  realizowana  latach  2008-2010,  całkowita  wartość  wynosi 
561.000  zł.  W roku  2009  zaplanowano  34.000  zł,  poniesiono  wydatki  w  kwocie 
22.560 zł, na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. W ramach zadania 
została  zaprojektowana  nawierzchnia  jezdni,  wjazdów  i  chodników  wraz  z 
odwodnieniem.

27. Budowa  nawierzchni  wraz  z  odwodnieniem  w  ul.  Pieprzyka  i  na  Placu 
Handlowym w Swarzędzu -  WPI, nr zad. 63 – realizacja zadania w latach 2008-
2010.  Całkowita  wartość  zadania  wynosi  1.560.000  zł.  W  budżecie  na  2009  r. 
zabezpieczono środki w wysokości 533.000 zł. W I półroczu 2009 roku poniesiono 
wydatki w kwocie 34.392,80 zł , na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

28. Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej - WPI, nr zad. 67 - 
realizacja  zadania  w  latach  2008-2009,  całkowita  wartość  inwestycji  wynosi  
504.600 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy, uzyskano 
decyzje lokalizacji celu publicznego oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 279.600 zł. W I 
półroczu poniesiono wydatki w kwocie 186.399,99 zł.

29.  Budowa nawierzchni  wraz z  odwodnieniem w ulicach:  Wawrzyniaka,  Skargi 
Sienkiewicza  i  Krętej  w  Swarzędzu -  WPI,  nr  zad.  69  –  zadanie  wieloletnie 
obejmujące  lata  2008-2010,  całkowita  wartość  zadania  wynosi  1.620.000  zł.  W 
budżecie na 2009 r. zabezpieczono środki w wysokości 566.000 zł – wydatkowano 
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kwotę 66.360,00 zł na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Uzyskano 
pozwolenie na budowę.

30. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej - WPI, nr zad. 73 
– realizacja zadania w latach 2008-2010 całkowita wartość zadania wynosi 450.000 zł 
Na rok 2009 zaplanowano kwotę 232.500 zł 
W  bieżącym  roku  wydatkowano  kwotę  54.568  zł  na  opracowanie  dokumentacji 
budowlano-wykonawczej.  W ramach  zadania  zostało  zaprojektowane skrzyżowanie 
skanalizowane  typu  rondo  wraz  z  oświetleniem,  dodatkowymi  zatokami 
autobusowymi i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

31. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora – WPI, nr zad 74 – zadanie 
wieloletnie,  realizowane w latach  2008-2010,  całkowita  wartość inwestycji  wynosi 
150.000 zł.  Na rok 2009 zaplanowano kwotę  82.500 zł.  W I  półroczu  poniesiono 
wydatki w kwocie 81.852,00 zł.
W  bieżący  roku  zaplanowano  wykonanie  części  dokumentacji  budowlano-
wykonawczej. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu  została podpisana umowa z 
projektantem. W ramach zadania zostało zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane 
typu rondo wraz z oświetleniem. Uzyskano pozwolenie na budowę.

32.  Budowa chodnika w ulicy Sołeckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do 
drogi krajowej nr 92 - WPI , nr zad. 75 – realizacja zadania w latach 2008-2011, 
całkowita wartość inwestycji 225.000 zł. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 
15.000  zł,  wydatkowano  7.960,00  zł  W  bieżącym  roku  zaplanowano  wykonanie 
dokumentacji  budowlano-wykonawczej.  Podpisano umowę  z  projektantem.  Termin 
realizacji ustalono na wrzesień 2009 r.
W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia chodników i wjazdów do 
prywatnych posesji. 

33. Projekt  na budowę zatoki  autobusowej przy  świetlicy  w Gruszczynie  przy  ul. 
Swarzędzkiej - WPI, nr zad.76 – Zadanie wieloletnie obejmujące lata realizacji 2008-
2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 125.000 zł. Środki w budżecie na 
2009 r. zaplanowano w wysokości 100.000 zł. W I połowie 2009 r. nie poniesiono 
nakładów finansowych.

34. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej – WPI, nr zad. 
77 – realizacja zadania w latach 2008-2011, wartość całego projektu opiewa na kwotę 
3.050.000 zł.  W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji  budowlano-
wykonawczej. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa z 
projektantem. Prace projektowe trwają.
W  2009  roku  zaplanowano  27.500  zł,  do  końca  I  półrocza  bieżącego  roku  nie 
poniesiono żadnych wydatków.

35. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora w 
Swarzędzu  -  WPI,  nr  zad.  79  –  czas  realizacji  inwestycji  w  latach  2008-2010, 
całkowita  wartość  zadania  wynosi  1.350.000 zł  W 2009 roku zaplanowano  kwotę 
582.500 zł, w I połowie roku wydano 56.842,73 zł.
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja w zakresie:
- przebudowy wlotu ul. Kirkora poprzez dobudowanie dodatkowych pasów lewoskrętu 
i prawoskrętu dla pojazdów skręcających do Poznania i w kierunku Warszawy;
- wydłużenia pasa lewoskrętu na drodze krajowej;
- usunięcia kolizji z mediami.

36. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu - WPI, nr 
zad.  1-60016  -  realizacja  zadania  przyjęta  na  lata  2008-2011.  Całkowita  wartość 
projektu  opiewa  na  kwotę  12.915.000  zł.  W  roku  2009  zabezpieczono  środki  w 
budżecie  w  kwocie  2.315.000  zł,  wydatkowano  113.948,00  zł  na  opracowanie 
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dokumentacji  projektowej. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nowa droga 
łącząca  ul.  Rabowicką  z  drogą  krajową  ze  skrzyżowaniem  jednopoziomowym  z 
sygnalizacją oraz przejściem przez tory kolejowe obiektem inżynierskim – wiadukt. 
Trwają procedury przetargowe.

37. Przebudowa  ul.  Spadochronowej  w  Gruszczynie -  WPI,  nr  zad.  2-60016  – 
Inwestycja  wieloletnia,  realizacja  zadania  w  latach  2009-2011.  Całkowita  wartość 
zadania wynosi 2.580.000 zł. W 2009 r. zaplanowano kwotę 80.000 zł, w I połowie 
bieżącego roku wydano 6.063,40 zł na opracowanie dokumentacji.
Termin realizacji ustalono na marzec 2010 r. Prace projektowe trwają.

38. Budowa parkingu na os. Kościuszkowców w rejonie bloku nr 14 - WPI, nr zad. 3-
60016  –  realizacja  zadania  obejmuje  lata  2009-2010,  całkowita  wartość  projektu 
opiewa na kwotę 1.200.000 zł.  W budżecie  na 2009 roku zabezpieczono środki w 
wysokości 500.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

39. Przebudowa  ul.  Warzywnej  w  Swarzędzu –  WPI,  nr  zad.  4-60016.  Zadanie 
wieloletnie  realizowane  w latach  2009-2011,  całkowita  wartość  inwestycji  wynosi 
2.150.000 zł. Na rok 2009 r., zaplanowano kwotę 150.000 zł , w I połowie bieżącego 
roku wydatkowano kwotę 4.154,10 zł. 
Podpisano  umowę  z  projektantem.  W  ramach  zadania  zostanie  zaprojektowana 
nawierzchnia  jezdni,  chodników  i  wjazdów  wraz  z  odwodnieniem  i  kanalizacją 
deszczową.

40. Przedłużenie ścieżki nad jeziorem w kierunku Pływalni ,,Wodny Raj”- WPI, nr 
zad.  5-60016  –  zadanie  obejmujące  lata  realizacji  2009-2010,  całkowita  wartość 
zadania wynosi 350.000 zł. W 2009 r. zaplanowano środki na realizację powyższego 
przedsięwzięcia  w wysokości  50.000 zł,  do 30 czerwca bieżącego roku poniesiono 
wydatki w wysokości 2.470,50 zł. na przygotowanie dokumentacji projektowej.

41. Projekt na ulicę Owocową w Łowęcinie – WPI, nr zad. 6-60016 – zadanie obejmuje 
lata 2009-2011. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 70.000 zł. Do końca I 
półrocza 2009 r., wydatkowano kwotę 6.710,00 zł na dokumentację projektową.

42. Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie – WPI , nr zad. 7-
60016. W budżecie na 2009 r. zaplanowano kwotę 150.000 zł, nie poniesiono żadnych 
wydatków. Trwają procedury przetargowe.

43. Budowa  chodnika  w  ul.  Zapłocie,  Dworskiej  i  Sokolnickiej   -  WPI  nr  
zad. 8-60016 – zadanie obejmujące lata realizacji 2009-2011. W 2009 r., zaplanowano 
kwotę 55.000 zł. Do końca I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095- Pozostała działalność

1. Budowa mieszkań - WPI, nr zad. 46 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 
2007-2011 – całkowita wartość inwestycji wynosi 6.230.000 zł W budżecie na rok 
2009 na wykonanie zadania zaplanowano 1.500.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 
66.418,06 zł. W ramach zadania została wykonana koncepcja dla zagospodarowania 
działki  przy  ul.  Staniewskiego,  oczekujemy  na  uzyskanie  decyzji  lokalizacji  celu 
publicznego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75495- Pozostała działalność

1. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędza - WPI, nr zad. 30 – 
zadanie  inwestycyjne  obejmujące  lata  realizacji  2005-2010.  Całkowita  wartość 
inwestycji  wynosi  2.690.000  zł.  Na  rok  2009,  zaplanowano  w  budżecie  kwotę  
700.000 zł, w I połowie bieżącego roku wydatkowano kwotę 14.640,00 zł. W ramach 
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budowy systemu wykonano przyłącza kablowe i zainstalowano kamery na Rynku oraz 
przy Zespole Szkół w Paczkowie .

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

1. Dobudowa  do  Sali  sportowej  w  Paczkowie  pomieszczeń  przeznaczonych  na 
bibliotekę, świetlicę i zaplecze sportowe - WPI, nr zad. 40 – realizacja inwestycji 
obejmuje  lata  2006-2010  –  całkowita  wartość  zadania  wynosi  1.070.000  zł. 
Zabezpieczono w budżecie na rok 2009 środki w wysokości 500.000 zł do 30 czerwca 
bieżącego roku wydatkowano kwotę 1.342 zł  na wykonanie  map geodezyjnych  do 
celów projektowych.

2. Moje boisko – Orlik 2012 – WPI nr zad. 2-80101 – realizacja inwestycji obejmuje 
lata  2009-2012.  W  budżecie  na  2009  rok  zaplanowano  kwotę  1.040.000  zł,  w  I 
połowie roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

Rozdz. 80104- Przedszkola
1. Rozbudowa Przedszkola ,,Zielona Półnutka” nr 5 w  Swarzędzu - WPI, nr zad. 1-

80104 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. Całkowita wartość 
projektu wynosi 1.070.000 zł. Na realizacje zadania w 2009 roku zaplanowano kwotę 
365.000 zł, poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 19.650 zł na opracowanie 
dokumentacji. 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdz. 85195- Pozostała działalność

1. Remont przychodni w Kobylnicy i  w Swarzędzu – WPI, nr zad.  45 – realizacja 
inwestycji w latach 2007-2010. Całkowita wartość zadania wynosi 2.569.100 zł. W 
roku 2009 w budżecie wprowadzono kwotę 1.000.000 zł. W I połowie bieżącego roku 
nie  poniesiono  żadnych  nakładów  finansowych.  Wyłoniono  w  drodze  przetargu 
wykonawcę .

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

1. Przebudowa ul. Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (projekt oraz 
przebudowa ul. Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Szklarniowej, Sołeckiej i Rutkowskiego) - WPI, nr zad. 22 – inwestycja wieloletnia 
realizowana w latach 2008-2011.Całkowita wartość zadania wynosi 10.500.000 zł. W 
budżecie w roku 2009 zabezpieczono kwotę 2.300.000 zł.
W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano –wykonawczej. 
W ramach zadania projektowana jest nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz 
z  kanalizacją  deszczową,  oświetleniem  ulicznym  oraz  przebudową  infrastruktury. 
Prace projektowe trwają.
W I połowie bieżącego roku poniesiono wydatki  w kwocie 549,00 zł  za wypisy z 
rejestru gruntów.

2. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich – 
WPI, nr zad. 24 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2004-2010. Całkowita 
wartość projektu wynosi 20.395.000 zł. Zabezpieczono w budżecie na 2009 rok kwotę 
9.500.000 zł. W I połowie bieżącego roku wydano 2.515.494,45 zł. 
W  ramach  zadania  wykonano  roboty  budowlano-montażowe  związane  z  budowa 
kolektora  deszczowego  –  roboty  ziemne,  montaż  rurociągów  i  zespołu  urządzeń 
podczyszczających.
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3. Rozdzielenie  kanalizacji  ogólnospławnej  Swarzędza  i  budowa  kanalizacji 
sanitarnej  i  wodociągowej  w  Łowęcinie  i  Gortatowie,  (budowa  kanalizacji 
sanitarnej  i  wodociągu w Łowęcinie  i  Gortatowie,  budowa kanalizacji  deszczowej 
zlewni Grudzińskiego )- WPI, nr zad. 25 - realizacja inwestycji w latach 2004-2010 
Całkowita wartość zadania wynosi 5.237.697 zł. Na realizację zadania w roku 2009 
przeznacza  się  kwotę  2.000.000  zł.  Trwają  rozmowy  z  Aquanet  S.A.  w  sprawie 
wspólnej  realizacji  zadania  –  pozwolenie  na  budowę  w  trakcie  przepisywania  na 
Spółkę.  Przetarg  na  wykonawstwo  ogłasza  AQUANET  jako  inwestor  zastępczy. 
Termin  realizacji  do  końca  2010  r.  Poniesiono  wydatki  w  kwocie  4.290,67    zł, 
tytułem opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu - WPI, 
nr zad. 84 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2010. Całkowita wartość 
projektu wynosi 400.000 zł. Na realizację inwestycji na rok 2009 zaplanowano kwotę 
90.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

5. Wpłata  Gminy  na  rzecz  Związku  Międzygminnego  Puszcza  Zielonka  na 
realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i 
północnej  części  Gminy  w miejscowościach:  Gruszczyn,  Swarzędz,  Kobylnica, 
Katarzynki, Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, Zalasowe, Paczkowo finansowane z 
funduszu  spójności,  w  ramach  Związku  Międzygminnego  Puszcza  Zielonka - 
WPI, nr zad. 2 – realizacja zadania obejmuje lata 2005-2009. W budżecie na 2009 r. 
zabezpieczono środki w wysokości 564.908 zł. Realizacja zadania obejmuje lata 2005-
2009. W I połowie bieżącego roku wydatkowano kwotę 475.156 zł.

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi
1. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach 

- WPI, nr zad. 27- realizacja zadania w latach 2006-2010. Wartość całego projektu 
wynosi 8.350.000 zł. Na 2009 rok w budżecie zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, w I 
połowie bieżącego roku poniesiono wydatki w wysokości 14.518,00 zł na aktualizację 
dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski. Podpisano umowę z wykonawcą 
wyłonionym w drodze przetargu.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic
1.  Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – 

WPI, nr zad. 26 – Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2003-2009. Przewidziana 
całkowita wartość inwestycji wyniesie 6.435.000 zł.
W  ramach  zadania  przewidziano  opracowanie  projektów  budowy  oświetlenia 
ulicznego w miejscowościach: Bogucin, Janikowo, Gortatowo, Paczkowo, Kobylnica , 
Wierzonka, Sokolniki, Rabowice, Gruszczyn, Jasin, Uzarzewo.
Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Rolnej, Lodowej, Letniej 
w Paczkowie  oraz  przebudowę oświetlenia  w ul.  Kwaśniewskiego  w Swarzędzu.  
W 2009 roku zaplanowano wydatki na kwotę 1.600.000 zł , do 30 czerwca bieżącego 
roku poniesiono wydatki w wysokości 49.645,12 zł.

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

1.  Remont  świetlicy  w  Gruszczynie  –  WPI,  nr  zad.  44  –  inwestycja  wieloletnia 
obejmująca lata 2007-2009. Na wykonanie zadania zaplanowano łącznie wydatki w 
kwocie 150.000 zł. 
W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano naprawę opierzenia. 
Na  rok  2009  wprowadzono  do  budżetu  kwotę  55.000  zł,  wydatkowano  
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kwotę 3.348,90 zł
2. Budowa domu kultury - WPI, nr zad. 1-92109 – inwestycja realizowana w latach 

2009-2011. Wartość całego projektu wynosi 3.175.000 zł. W 2009 r. zabezpieczono w 
budżecie kwotę: 75.000 zł , nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1.  Budowa wielofunkcyjnego  boiska sportowego ogólnie  dostępnego  dla  dzieci  i 
młodzieży  -  WPI,  nr  zad.  1-92601  –  inwestycja  wieloletnia  obejmująca  
lata  2009-2011.  W  ramach  zadania  zaprojektowano  wielofunkcyjne  boisko  przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, oraz ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
W  budżecie  na  2009  rok  zaplanowano  kwotę  500.000  zł  poniesiono  wydatek  w 
kwocie 13.420,00 zł.

2. Zagospodarowanie  terenu na os.  Mielżyńskiego w Swarzędzu pomiędzy drogą 
dojazdową do Zespołu Szkół a ulicą Graniczną- WPI nr zad. 2-92601. W budżecie 
na  2009  rok  zaplanowano  kwotę  30.000  zł,  nie  poniesiono  żadnych  nakładów 
finansowych.  W  pierwszej  połowie  roku  podpisano  umowę  na  opracowanie 
dokumentacji technicznej.

Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2009 rok

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Modernizacja ujęć wody –Zaplanowane środki w budżecie 300.000 zł, wydatkowano 
w  I  półroczu  2.684  zł,  na  opracowanie  programu  funkcjonalno-  użytkowego  dla 
miejscowości Bogucin.. W ramach zadania podpisano umowę na wykonawstwo oraz 
nadzór inwestorski. 

2. Budowa  brakujących  przyłączy  wody  w  Janikowie  –  na  realizację  zadania 
przeznaczono kwotę 100.000 zł., poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.000 zł 
na mapy do celów projektowych.

Dział 600- Transport i łączność
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Remont  nawierzchni  jezdni  ul.  Cmentarnej  w  granicach  administracyjnych 
Miasta  Swarzędz.  Zaplanowano  kwotę  150.000  zł,  w  I  półroczu  nie  poniesiono 
żadnych  nakładów  finansowych.  Zlecono  opracowanie  dokumentacji  obejmującej: 
projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje wykonania i odbioru 
robót.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne 
4. Remont istniejącej kładki nad ulicą Poznańską – Zaplanowano kwotą 100.000 zł.

W  ramach  zadania  zostanie  wykonana  dokumentacja  budowlano-wykonawcza  na 
remont kładki. W I połowie roku wydatkowano kwotę 57,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Nabycie prawa własności  nieruchomości  na os.  Kościuszkowców w Swarzędzu 
Zaplanowano kwotę 75.224 zł, wydatkowano 75.223,98 zł
Gmina skorzystała z  prawa pierwokupu w stosunku działek położonych na terenie  
os. Kościuszkowców .
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Dział 70095 Pozostała działalność 
1. Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej 

w  Kamieniu  Pomorskim  –  przeznaczono  kwotę  10.000  zł  stanowiącą  pomoc 
finansową  na  budowę  budynku  mieszkalnego  dla  poszkodowanych  w  pożarze. 
Realizacja nastąpi w II połowie roku, po podpisaniu Porozumienia z Gminą Kamień 
Pomorski.

Dział 750- Administracja publiczna
Rozdz. 75023- Urzędy Gmin

1. Zakup  sprzętu  teleinformatycznego  oraz  licencji  oprogramowania  dla  UMiG.
W ramach zadania zaplanowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami 
oprogramowania dla UMIG. Zaplanowano środki w budżecie 250.000 zł, w I półroczu 
nie poniesiono nakładów finansowych.

2. Budowa systemu informatycznego w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu – 
Zaplanowano  300.000  zł,  wydatkowano  w  I  półroczu  kwotę  38.969,30  zł.
W ramach zadania rozbudowano System Informacji Przestrzennej o możliwości kon-
wersacji danych z  systemu Starostwa Powiatowego. Zakupiono systemowe oprogra-
mowanie serwerowe umożliwiające wdrożenie nowego oprogramowania. Zakupiono 
oprogramowanie do wdrażania polityki nadzoru nad odpadami . Zintegrowano obieg 
dokumentów ze skrzynką e-puap.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta Swarzędza

W roku 2009 na powyższy cel zaplanowano kwotę 60.000 zł, nie poniesiono żadnych 
wydatków.

2. Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem 
cyfrowym – W 2009 roku przeznaczono kwotę 150.000 zł, stanowiącą udział własny 
Gminy w projekcie unijnym w powyższym zakresie.  W I półroczu nie poniesiono 
żadnych wydatków.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

1. Budowa  cyfrowego  systemu  łączności  między  jednostkami  ochrony 
przeciwpożarowej  -  inwestycja  realizowana  przez  Komendę  Miejską  PSP  w 
Poznaniu  przy  współudziale  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  innych 
zainteresowanych podmiotów. Wsparcie finansowe, udzielone przez Gminę Swarzędz 
w 2009 roku, zaplanowano w kwocie 10.000 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne
1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu – zaplanowano 

kwotę  28.300  zł,  w  I  półroczu  wydatkowano  kwotę  8.229,50  W ramach  zadania 
zakupiono agregat odymiający oraz zestaw ratownictwa medycznego

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

1. Audyt  placówek  oświatowych  na  terenie  Gminy  Swarzędz  –   Audyt  pozwoli 
określić  stan  infrastruktury,  stan  bezpieczeństwa,  opłacalność  inwestycji,  ustalić 
hierarchię  konieczności  przeprowadzenia  remontów,  co  będzie  skutkowało 
przystąpieniem do Programu Rewitalizacji  obszarów problemowych.  W 2009 roku 
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przeznaczono kwotę 151.500 zł wydatkowano 4.500 zł.
2. Wymiana stolarki okiennej w budynku SP - Nr 1 w Swarzędzu –  Zaplanowano 

98.500  zł,  w  I  półroczu  nie  poniesiono  wydatków.  W ramach  zadaniach  zlecono 
aktualizację dokumentacji oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wykonanie  wentylacji  mechanicznej  w  pomieszczeniach  OPS.  Zaplanowano 
kwotę 40.000 zł, do końca I półrocza poniesiono wydatek w wysokości 38.039,60 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90003- Oczyszczanie miasta i wsi 

1. Dosprzętowienie Zakładu Gospodarki Komunalnej –w ramach zadania zakupiono 
ciągnik rolniczy na potrzeby ZGK. Zaplanowano środki 300.000 zł. wydatkowano w I 
półroczu kwotę 152.608 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
1. Opracowanie  projektu  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło  energię 

elektryczną  i  paliwo  gazowe.  Zaplanowano  środki  w  wysokości  38.000  zł,  W I 
półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

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

1. Remont świetlicy w Uzarzewie –w ramach zadania wykonano projekt wewnętrznej 
instalacji gazowej. Środki zaplanowane na 2009 r. to 150.000 zł, do końca I półrocza 
wydatkowano kwotę 42.257,60 zł

2. Budowa wiatrołapu i  remont świetlicy  wiejskiej  w Gortatowie  – Zaplanowano 
kwotę 50.000 zł. Do końca I półrocza wydano kwotę 6.314,89 zł. Zlecono wykonanie 
dokumentacji technicznej modernizacji świetlicy wiejskiej w Gortatowie 

3. Zakup  pieca  do  wypalania  gliny  dla  Ośrodka  Kultury  zaplanowano  kwotę  
10.482 zł. Piec zakupiono, rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

1. Budowa  i  doposażenie  placów  zabaw  –W  ramach  zadania  wykonano  projekt 
budowlany placu zabaw i malej architektury przy ul. Kochanowskiego w Swarzędzu, 
doposażono  w  urządzenia  zabawowe  dziesięć  placów  zabaw  w  miejscowościach: 
Kruszewnia,  Łowęcin,  Rabowice,  Sokolniki,  Uzarzewo,  Wierzonka,  Wierzenica, 
Zalasewo;  zakupiono  regulaminy na place  zabaw.  Zaplanowano  kwotę  400.000 zł 
wydatkowano w I półroczu kwotę 65.762,03 zł.

2. Audyt  obiektów  sportowych  i  rekreacyjnych  na  terenie  Gminy  Swarzędz  – 
Zlecono wykonanie audytu obiektów sportowych i rekreacyjnych 
W 2009 roku przeznaczono kwotę 100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych 
wydatków.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność
1. Zakup maszyny do konserwacji lodu tzw. „rolba” dla SCSiR. Zaplanowano kwotę 

135.000 zł. Zakupiono maszynę, rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – brak realizacji w I półroczu 
bieżącego roku.
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