
Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w  2011r. 

Na realizację zadań majątkowych w  2011 roku łącznie wydatkowano 

kwotę 38.772.982,85 zł, tj.  96,78 % planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1. Budowa  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  w  Wierzenicy –  zadanie  wieloletnie 

realizowane w latach 2008-2011. Plan na 2011 roku 200.000 zł, wydatkowano 126.477,80 
zł. Inwestycja została zakończona.

2. Budowa kanalizacji  sanitarnej  w  ulicy  Polnej  w  Kobylnicy  na  odcinku  od  ulicy 
Krótkiej do ulicy Słonecznikowej – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2012. 
Plan w 2011 r. w kwocie 4.209 zł, wydatkowano w całości. Opracowano dokumentację, 
na  podstawie  której  uzyskano  decyzję  pozwolenia  na  budowę. 
Realizacja zadania w 2012 roku.

3. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
na terenie  Gminy Swarzędz –   realizacja  w latach  2011-2014.  Zadanie  znajduje  się 
w WPF 2011-2014.  
Planowane środki finansowe na 2011 rok to kwota 100.000 zł, wykonanie 98.970,05  zł. 
Opracowano aktualne mapy zasadnicze do celów projektowych obejmujących sołectwo 
Garby i Rabowice.  Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na:

 budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szewskiej  w Swarzędzu 

 budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie. 

Opracowano  dokumentację  techniczną  na  budowę kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Kórnickiej 
w Zalasewie i Tuleckiej w Garbach.

Dział 600- Transport i łączność
Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy
1. Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego – 

zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2009-2011. Na wykonanie zadania 
zaplanowano w 2011 roku kwotę 1.467.000 zł, wydatkowano kwotę 1.464.499,20 zł. 
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót: MUR-BET 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne sp. z .o.o. Prace rozpoczęto na przełomie kwietnia i maja, 
a zakończono we wrześniu 2011 r. Inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania.

2. Zakup  nowego  taboru  w  ramach  miejskiego  systemu  transportu  publicznego – 
realizacja  w  latach  2009-2011;  Zadanie  obejmujące  dofinansowanie  ze  środków 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.5. Na rok 2011 rok 
zaplanowano kwotę  4.026.000 zł. Na zakup 3 nowych autobusów marki Solaris Urbino 
15  do komunikacji miejskiej wydatkowano łącznie  kwotę 3.975.151,20 zł.

3. Zakup agregatu prądotwórczego – zadanie jednoroczne,  zaplanowana kwota – 65.000 
zł. Na zakup agregatu prądotwórczego wraz z podwoziem jezdnym,  dla zabezpieczenia 
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infrastruktury  krytycznej,   w  ramach  zarządzania  kryzysowego,  w  tym  bazy 
transportowej,  wydatkowano kwotę 64.944 zł

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

Kwaśniewskiego,  Słowackiego  i  Cmentarnej  –  zadanie  wieloletnie,  obejmujące  lata 
2008-2011. Kwota planu na rok 2011 wynosi 2.131.402 zł Inwestycja została zakończona 
i  rozliczona;  poniesione  nakłady  finansowe  w  kwocie  2.127.053,87  zł.  W  ramach 
inwestycji przebudowano odcinek ul. Cieszkowskiego od skrzyżowania z ul. Cmentarną 
do  skrzyżowania  z  ul.  Słowackiego.  Wykonano  kanalizację  deszczową,  oświetlenie 
uliczne, przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów oraz budowę ronda.

2. Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie – zadanie realizowane w 
latach 2009-2012. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.  W 2011 roku zaplanowano 
kwotę  85.080  zł,  która  została  wydatkowana  w  całości.  Opracowano  dokumentację 
techniczną,  na podstawie której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentacja 
obejmuje  przebudowę nawierzchni  jezdni  i  budowę chodników od skrzyżowania  z  ul. 
Rabowicką do skrzyżowania z ul.  Złotą  oraz budowę chodnika do skrzyżowania  z ul. 
Irlandzką w Zalasewie.

3. Przebudowa  nawierzchni  ul.  Wrzesińskiej  w  Swarzędzu  i  Jasiniu  wraz  
z  infrastrukturą towarzyszącą.  Zadanie  wieloletnie  2008-2012,  znajduje  się  w WPF 
2011-2014. Plan na  2011 rok stanowił kwotę 4.322.000 zł, wykonanie 4.299.445,66 zł. 
Kwota 2.445.053,94 zł dotyczyła dotacji celowej przekazanej do Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, natomiast kwota 1.854.391,72 zł wydatkowana ze środków własnych Gminy. 
W  drodze  przetargu  nieograniczonego  wyłoniono  wykonawcę  -  konsorcjum  firm: 
Hydrobudowa  9  oraz  Przedsiębiorstwo  Drogowo-Mostowe  DROMOST.   Roboty 
budowlane rozpoczęto na początku czerwca 2011 roku, w miesiącu styczniu 2012 roku 
inwestycja  została  rozliczona  i  przekazana  do  użytkowania.  W roku  2011  wykonano 
przebudowę ul. Wrzesińskiej polegającą na budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie 
oświetlenia,  nawierzchni  jezdni,  chodników,  zatok  parkingowych  i  autobusowych. 
Powyższe zostało finansowane z budżetu gminy,   Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
oraz  współfinansowane  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego. 
Ponadto,  Gmina sfinansowała budowę kanalizacji sanitarnej, kanału teletechnicznego, 
budowę brakujących przyłączy wodno – kanalizacyjnych. Zakres tych prac dotyczy zadań 
własnych  gminy  i  stanowił  II  etap  realizacji  inwestycji,  który  ze  względów 
technologicznych  i  ekonomicznych  był  wykonywany  w  czasie  realizacji  etapu  I  – 
przebudowy nawierzchni ulicy Wrzesińskiej. Zadania określone w etapie II sfinansowane 
zostały w całości z budżetu Gminy Swarzędz.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne 

1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy  –  zadanie 
realizowane  w  latach  2008-2013,  znajduje  się  w  WPF  2011-2014.  Na  rok  2011 
zaplanowana  kwotę 73.000 zł. Trwają prace projektowe, jednak dokumentacja obejmuje 
tereny  zamknięte  należące  do  PKP,  co  wpływa  na  znaczne  przedłużenie  prac 
projektowych, do końca  2011 roku  nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

2. Budowa  drogi  -  przedłużenie  ulicy  Planetarnej –  zadanie  realizowane  w  latach 
2006-2012, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok – 7.160.000 zł. wykonanie 
do końca roku wyniosło 6.669.270,80 zł oraz kwota 350.000 zł została przeniesiona do 
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realizacji  w  roku  2012,  w  ramach  zadań  niewygasających.  Zakończono  realizację 
inwestycji, która została przekazana do użytkowania. Wybudowano odcinek 1100 m ulicy 
o  nawierzchni  asfaltowej  dwustronnych  ciągach  pieszorowerowych,  oświetleniem 
i  odwodnieniem  do  kanalizacji  deszczowej.  W  ciągu  wybudowanej  ulicy  powstało 
skrzyżowanie typu rondo. 

3. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – realizacja 
zadania przyjęta  na lata 2008-2014,  zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 
2011 rok  857.500 zł,  wykonanie do końca 2011 roku wyniosło  770.549,40 zł.  Dnia 
15  kwietnia  2011  uzyskano  decyzję  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej, 
jednakże  w związku z  wymaganiami  stawianymi  w decyzji  środowiskowej  dotyczącej 
opracowania dokumentacji dla w/w zadania, zlecono Wykonawcy tj. DAP-MED-Project 
Dominika Pulikowska wykonanie dodatkowej dokumentacji w celu prawidłowej realizacji 
zadania. 

4. Przebudowa ul.  Spadochronowej  w Gruszczynie  realizacja  zadania  przyjęta  na  lata 
2009-2013,  zadanie  znajduje  się  w WPF 2011-2014.  Plan  na rok   2011 – 18.870 zł, 
wykonanie na dzień 31.12.2011 – 18.801,96 zł. Opracowano dokumentację, na podstawie 
której Gmina Swarzędz uzyskała decyzję pozwolenia na budowę.

5. Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu  – zadanie wieloletnie realizowane w latach 
2009-2013, znajduje się w WPF 2011-2014. Kwota planu na rok 2011 wynosi 990.000 zł, 
do  końca  roku  wykonano  982.642,30  zł.  Przekazano  plac  budowy  wykonawcy  tj. 
Przedsiębiorstwu  Wielobranżowemu  HYDROGAZ,  termin  zakończenia  robót 
wyznaczono na dzień 31 maja 2012 roku.

6.  Budowa  chodnika  w  ul.  Zapłocie,  Dworskiej  i  Sokolnickiej  w  Paczkowie  – 
inwestycja  wieloletnia,  realizacja  zadania  w  latach  2009-2012,  zadanie  znajduje  się 
w WPF 2011-2014. W budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę 32.000 zł,  natomiast 
wykonanie 31.326 zł. Opracowano dokumentację na podstawie, której Gmina Swarzędz 
uzyskała decyzję pozwolenia na budowę.

7. Budowa  dróg  i  kanalizacji  deszczowej  na  os.  Wielkopolskim  /  porozumienie/ – 
realizacja inwestycji w latach 2010–2012, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan 
na koniec 2011 roku stanowi kwotę 1.771.728,00 zł, wydatkowano kwotę 1.770.509,03 zł. 
I etap inwestycji został zakończony w maju, a w sierpniu 2011 roku uzyskano decyzję 
pozwolenia  na budowę II  etapu inwestycji,  której  realizacja  przewidziana  jest  w roku 
2012.

8. Budowa  układu  komunikacyjnego  łączącego  dworzec,  budynek  socjalny  przy 
ul.  Sienkiewicza  oraz  przebudowa  skrzyżowania  drogi  krajowej  92  
z ul. Stawną – realizacja zadania obejmuje lata 2010-2013, zadanie znajduje się w WPF 
2011-2014.  Plan  na  2011  rok  50.000,00  zł,  wydatkowano  kwotę  792  zł  oraz  kwota 
49.000  zł  została  przeniesiona  do  realizacji  w  roku  2012,  w  ramach  zadań 
niewygasających.  W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. 
Trwa opracowywanie dokumentacji, planowany termin realizacji zadania 31.01.2013.

9. Budowa sieci parkingów na ternie Miasta i Gminy Swarzędz -  zadanie znajduje się 
w WPF 2011-2014, z planowaną realizacją w latach 2011-2014,  Plan na 2011 rok wynosi 
8.922  zł,  wydatkowano  kwotę  8.794,50  zł.  Wykonano  dokumentację  dotyczącą 
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wprowadzenia  strefy  płatnego  parkowania  w  centrum  miasta.  Wprowadzenie  strefy 
zaplanowano na rok 2012.

10.Przebudowa Placu  Niezłomnych  wraz  z  ul.  Mała  Rybacka –  Zadanie  wieloletnie, 
obejmujące lata 2006-2011. Plan na 2011 rok stanowi kwotę 1.669.200,00 zł.  Zadanie 
zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania. Wydatkowano kwotę 1.658.621,93 
zł. 

11.Budowa  nawierzchni  wraz  z  odwodnieniem  w  ul.  Wieżowej  oraz  w  części  
ul. Zielińskiej w Gruszczynie – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2007-2011. Plan na 
2011  rok  -  1.696.609  zł,  wykonanie  w  kwocie  1.696.608,90  zł.  Zadanie  zakończone 
,rozliczone i przekazane do użytkowania.

12.Budowa  nawierzchni  w  ul. Topolowej  w  Karłowicach –  zadanie  wieloletnie 
obejmujące lata 2008-2011. Plan na 2011 rok w kwocie 115.158 zł natomiast wykonanie 
115.157,85 zł. Zadanie zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania.

13.Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora /dotacja celowa od Wojewody 
Wlkp. - 521.116 zł/ – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2011. Plan na 2011 
rok stanowi  kwotę 1.086.216 zł,  wydatkowano  1.085.707,67 zł. Zadanie  zrealizowane 
zakończone i przekazane do użytkowania.

14.Budowa alei  spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
nad  jeziorem  w  Swarzędzu  wraz  z  przystanią –  zadanie  realizowane  w  latach 
2009-2011. W 2011 roku plan stanowił kwotę 1.388.000 zł, wydatkowano 1.376.927,57 
zł.  Zadanie zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania.

15.Dostawa  i  montaż  wiat  przystankowych  na  terenie  miasta  – zadanie  majątkowe 
jednoroczne – plan na 2011 rok  wynosił 40.000 zł, wydatkowano kwotę 14.329,50 zł. 
Nowe  wiaty  przystankowe  zostały  zamontowane  w  Jasiniu,  Rabowicach,  Garbach 
wielkich i Zalasewie / os. Leśne/.

16.Tablice  informacyjne  „koło  ratunkowe”  –plan  na  2011  rok  –  30.000  zł  został 
zrealizowany w całości.  Zadanie obejmowało wykonanie dwóch tablic  informacyjnych 
tzw. „koła ratunkowe” dla miejscowości Wierzenia i Rabowice, realizowane w ramach 
Systemu Informacji Miejskiej. 

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Budowa i renowacja mieszkań -  realizacja zadania obejmuje lata 2007-2013. Plan na 

2011  rok  wynosi  96.000  zł,  Zadanie  znajduje  się  w  WPF  2011-2014.  Trwa  budowa 
budynku wielorodzinnego przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu. Wykonawcą jest firma 
AGROBEX.  Zakończenie  inwestycji  planuje  się  na  się  na  wrzesień  2012  roku. 
Wydatkowano kwotę  50.420 zł.

2. Zmiana  sposobu użytkowania  wraz z  remontem budynku przy   ul. Sienkiewicza 
nr 19 w Swarzędzu – zadanie majątkowe jednoroczne. Plan na 2011 rok – 1.350.000 zł, 
natomiast  wykonanie  1.290.978,12 zł.  Po usunięciu  usterek  zapłacone  zostały ostatnie 
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faktury  za  przebudowę  hali  na  budynek  mieszkalny  przy  ul.  Sienkiewicza  19  w 
Swarzędzu.

3. Modernizacja  budynku  przy  ulicy  Sienkiewicza  21  w  Swarzędzu  –  zadanie 
jednoroczne,  plan  70.000  zł  ,  wykonanie  68.680,80  zł.  Zakończona  została 
termomodernizacja budynku.

Dział 750- Administracja publiczna
Rozdz. 75023- Urzędy Gmin
1. Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem 

–  inwestycja  wieloletnia  obejmująca  lata  2011-2014,  zadanie  znajduje  się  w  WPF 
2011-2014.  Plan  na  2011 rok  100.000 zł,  wykonanie  74.444 zł.  Zlecono  wykonanie 
dokumentacji  technicznej  remontu  szaletu  miejskiego  pracowni  projektowej  ETUDE 
Roman Lis oraz  wykonano rozbudowę instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza. 

2. Zakup  sprzętu  teleinformatycznego  oraz  licencji  oprogramowania  dla  UMiG  – 
zadanie majątkowe jednoroczne, plan na 2011 rok  w kwocie  260.000 zł. W ramach 
zadania  zakupiono  min.  sprzęt  teleinformatyczny  oraz  oprogramowanie;  zakupiono 
laptopy, stacje graficzne, serwer dla systemu Tensoft ADAS, system serwerowy, licencje 
dostępowe  oraz  sieciowy  bank  pamięci  Netgear,  a  także  drukarkę  i  inne.  Ponadto, 
program  Autocad,  a  także  Optivum,  jak  również  dodatkowe  licencje  stanowiskowe 
Systemu Informacji Przestrzennej ArcView. Łącznie wydatkowano kwotę 259.387,88 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność
1. Rozbudowa  systemu  bezprzewodowego  Internetu  na  terenie  Gminy  Swarzędz  – 

zadanie  majątkowe  jednoroczne. Plan  na  2011  roku  stanowi  kwotę  15.000  zł. 
W ramach zadania przebudowano infrastrukturę teleinformatyczną węzła internetowego 
/ Sienkiewicza 15/, wydatkowano kwotę 14.637 zł.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach  – 
zadanie majątkowe jednoroczne - plan w budżecie w 2011 roku - 779.000 zł, wykonanie 
699.778 zł. Wydatki z krajowych środków publicznych stanowiły kwotę 194.188,40 zł, 
natomiast ze źródeł zagranicznych 505.589,60 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt 
komputerowy  oraz  teleinformatyczny  dla  uczestników  projektu  oraz  jednostek 
podległych. Zakupiono również maszty niezbędne do realizacji projektu.

     
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne
1. Rozbudowa remizy strażackiej  w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra 

nad wozownią na świetlicę wiejską – Założono wykonanie zadania  w latach 2007-2012. 
Zadanie  znajduje  się  w  WPF  2011-2014.  Plan  na  2011  rok  wynosił   300.000,00  zł, 
wykonanie  299.999,73  zł.  W  sierpniu  uzyskano  decyzję  pozwolenia  na  użytkowanie 
części  garażowej  i  socjalnej  znajdującej  się  w parterze  nowej  części  budynku.  Odbiór 
inwestycji nastąpił w  styczniu 2012 

2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu  i Kobylnicy  – 
zadanie majątkowe jednoroczne - plan na koniec 2011 rok  36.500,00 zł. Za łączną kwotę 
35.850,08 zł zakupiono min. lokalizator przyłączy,  pompę zanurzeniową Honda Wt30x 
oraz agregat prądotwórczy Honda 3kW oraz sprzęt ratowniczy  dla OSP Kobylnica. 

Rozdz. 75414  Obrona cywilna
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1. Zakup i montaż syreny alarmowej – plan na 2011 rok – 20.000 zł, w ramach zadania 
opłacono zakup i montaż syreny alarmowej na OSP Kobylnica – łączny koszt 19.959 zł

Rozdz. 75495- Pozostała działalność
1. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzędza –  zadanie majątkowe 

jednoroczne  -  plan  na   2011  rok  180.000  zł,  wydatkowano  176.376,44  zł. 
W ramach zadania zakupiono urządzenia do systemu monitoringu wizyjnego na terenie 
gminy  Swarzędz  /kamera  obrotowa,  przełączniki  MPLS,  zasilanie/. 
Opłacono  zakup  i  instalację  linków  radiowych,  a  także  wykonanie  okablowania 
zasilającego i  sygnałowego.  Ponadto,  zlecono wykonanie  projektu ułożenia  rur RHDP 
/ ul. Wrzesińska/ oraz ułożenie rur RPHDe  / aleja spacerowa/.

Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe
1. Modernizacja  placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji  placówek 

oświatowych  na  terenie  Gminy  Swarzędz –  zadanie  wieloletnie  obejmujące  lata 
2010-2014,  znajduje  się  w  WPF 2011-2014.  Plan  na  2011  rok  wynosi  2.463.500  zł. 
Wykonano remont  sanitariatów i  szatni  w Szkole  Podstawowej  nr  1  w Swarzędzu za 
kwotę 174.583,54. Prace wykonała firma FUR-BUD. Wykonano remont dwóch łazienek 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu za kwotę 58.000 zł  brutto.  Prace wykonała 
firma Zakład Instalacyjno – Budowlany Zenon Sikorski.  Wykonano remont  sanitariatu 
damskiego  w budynku  Gimnazjum nr  2  w Swarzędzu  za  kwotę   41.764,41  zł.  Prace 
wykonała firma Zakład Instalacyjno – Budowlany Zenon Sikorski.  Wykonano remont 
sanitariatu w  Gimnazjum nr 3  w Swarzędzu za kwotę  51.895 zł brutto.  Prace wykonała 
Firma  Usługowa  TOMEX. Wykonano   roboty  budowlane  polegające  na  remoncie 
i  adaptacji  pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w 
Kobylnicy  przy  ul.  Poznańskiej  50.  Prace  wykonała  firma  „ALAN”  Usługi 
Ogólnobudowlane  HURT-DETAL  Materiałami  Budowlanymi  Maciej  Alankiewicz  za 
kwotę 56.500 zł.

W maju 2011r.  rozpoczęto modernizację budynku Gimnazjum nr 3 na os. Czwartaków w 
Swarzędzu. Wykonawcą była firma INTER-BUD Przemysław Grabowski z Międzylesia. 
Prace zostały zakończone i odebrane. Łącznie wydatkowano  kwotę 2.461.863,18 zł.

2. Projekt  na  budowę   Szkoły  Podstawowej  w  Zalasewie  – zadanie  wieloletnie 
2011-2013, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok - 100.000 zł, wydatkowano 
kwotę  24.600  zł.   Opracowano  koncepcję  architektoniczną  Szkoły  Podstawowej  w 
Zalasewie, której autorem jest pracownia architektoniczna MARKER.           

Rozdz. 80104- Przedszkola
1. Rewitalizacja placówek przedszkolnych – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 

2010-2014,  znajduje  się  w WPF 2011-2014.  Plan na 2011 rok wynosi  180.000,00 zł, 
wydatkowano 179.265,53 zł. Wykonano projekt, a następnie remont dachu w Przedszkolu 
w Kobylnicy. Projekt wykonała  Pracownia Projektowa architekta Zbigniewa Antczaka a 
prace budowlane prowadziła Firma Usługowa TOMEX. Wykonano roboty instalacyjne 
polegające na dostawie i montażu pieca C.O. wraz z osprzętem oraz wymianie grzejników 
w Przedszkolu  w Kobylnicy  przy  ul.  Poznańskiej  55.  Prace  prowadziła  firma  Zakład 
Instalacyjno – Budowlany Zenon Sikorski.
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2. Zakup zmywarki dla Przedszkola w Kobylnicy  – plan na 2011 rok 5.500 zł, zakupu 
dokonano za kwotę 5.499,99 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdz. 85195- Pozostała działalność
1. Adaptacja  budynku przychodni  w Kobylnicy  wraz z  modernizacją  pod potrzeby 

służby zdrowia – realizacja inwestycji w latach 2007-2013, zadanie znajduje się w WPF 
2011-2014. Plan na koniec 2011 roku stanowił kwotę 75.000 zł,  natomiast  wykonanie 
74.968 zł. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego i nośności stropu nad piwnicą oraz 
projekt remontu budynku przychodni przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85305- Żłobki
1. Rewitalizacja Żłobka  -  zadanie jednoroczne, plan w kwocie 300.000 zł, wydatkowano 

298.133,26  zł.  Firma  ODNOWA Modlibowscy wykonała  termomodernizację  budynku 
Żłobka MACIUŚ w Swarzędzu na os. Czwartaków 9.

Rozdz. 85395- Pozostała działalność 
1. Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego /Kapitał Ludzki/ -  za zaplanowaną 

kwotę  8.000 zł  zakupiono dwa zestawy komputerowe  wraz  z  oprogramowaniem oraz 
aparat fotograficzny.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85495- Pozostała działalność 
1. Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne - zadanie majątkowe jednoroczne

realizowane  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego.  Plan  w   2011  roku   5.000  zł,  zakupu 
namiotu do organizacji imprez wiejskich dokonano za kwotę 4.999,95 zł.

2. Zakup namiotu dla sołectwa Łowęcin  - zadanie majątkowe jednoroczne  realizowane w 
ramach  Funduszu Sołeckiego.  Plan   11.000 zł,  zakupu namiotów dokonano za  kwotę 
10.999,99 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Budowa  kolektora  deszczowego  Swarzędz  południe  do  Stawów  Antonińskich  – 

inwestycja wieloletnia realizowana latach 2004-2011. Plan na 2011 rok wynosił 818.696 
zł, wydatkowano kwotę  818.695,11 zł.  Zadanie zakończone rozliczone, i przekazane do 
użytkowania.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu –zadanie 
wieloletnie  obejmujące  lata  2008-2011.  Plan  na  2011  rok  w  kwocie  124.000  zł. 
Inwestycja  zakończona,  rozliczenie  finansowe  nastąpiło  w  m-cu  lipcu  2011r. 
Wydatkowano kwotę  121.956,78 zł.

3. Budowa  kanalizacji  deszczowej  w  ulicy  Szumana  wraz  z  podłączeniem  ulicy 
Śniadeckich i  Tortunia do kolektora deszczowego – Zadanie  realizowane w latach 
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2010-2011. Plan na 2011 rok 450.000 zł, wykonano w całości. Inwestycja zakończona i 
rozliczona. 

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

inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2014, znajduje się w WPF 2011-2014. 
Plan  na  2011  rok  wynosił  400.000  zł,  łącznie  wydatkowano  kwotę  379.215,25  zł. 
W  ramach  zadania  wykonano:  oświetlenie  na  osiedlu  Europejskim  w  Zalasewie, 
oświetlenie w ulicach Szopena i Moniuszki w Gruszczynie.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
1. Zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania informatycznego systemu 

obsługi  nieruchomości  –  dla  ZGK –  dotacja  celowa  dla  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej w Swarzędzu. Plan 32.000 zł, realizacja za łączną kwotę 31.832,49 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1. Adaptacja  i  wyposażenie  budynku przy  ulicy  Poznańskiej  nr  14  w  Swarzędzu  – 

zadanie majątkowe jednoroczne. Plan na 2011 rok  240.000 zł, wykonanie 238.488,28 zł. 
Wykonano adaptację pomieszczeń oraz remont dachu budynku. 

2. Adaptacja  pomieszczeń  wybranych  budynków  gminnych  z  przeznaczeniem  na 
funkcje świetlic wiejskich - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2010-2014. Zadanie 
znajduje  się  w  WPF  2011-2014.  Na  rok  2011  zaplanowano  kwotę  50.000  zł, 
wydatkowano  48.517,62 zł. W ramach zadania w świetlicach wykonano min.:
− wymianę stolarki drzwiowej  na os. Mielżyńskiego,
− wymianę stolarki okiennej w Sarbinowie
− drenaż i montaż studni, ułożenie nowej instalacji elektrycznej w Uzarzewie,
− wymianę dachu w Rabowicach,
− modernizację instalacji wod.kan. i centralnego ogrzewania w Łowęcinie

Rozdz. 92116 - Pozostała działalność 

1. Wymiana okien i termomodernizacja w lokalu filii  Biblioteki Publicznej – zadanie 
jednoroczne, plan w kwocie 40.900 zł, poniesione nakłady w kwocie 40.234,01 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 
Rozdz. 92601- Obiekty sportowe
1. Moje boisko Orlik  2012  – zadanie  wieloletnie,  obejmujące  lata  2009-2012,  zapisane 

w WPF 2011-2014. Plan na rok 2011 wynosi 1.466.000 zł, poniesione wydatki w kwocie 
1.121.365,69 zł.  Firma projektowa MARKER wykonała adaptację projektu technicznego 
zespołu  boisk  sportowych  wraz   z  zapleczem  za  kwotę  25.830  zł  brutto.  Uzyskano 
pozwolenie na budowę i zrealizowano inwestycję polegającą na budowie dwóch boisk 
wraz z zapleczem w Bogucinie  za kwotę 1.045.500 zł brutto,  wykonawcą inwestycji była 
firma KASZUB

2. Budowa  infrastruktury  turystyczno-rekreacyjnej,  w  tym  rekultywacja  Jeziora 
Swarzędzkiego  (rekultywacja  jeziora  realizowana  w  ramach  środków 
przeznaczonych  na  ochronę  środowiska.  Planowana  pożyczka  z  WFOŚiGW 
w kwocie 208.000 zł,  w tym 141.000 zł  w roku 2011 i  67.000 zł  w roku 2012)  – 
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Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014 i jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 
2010. Plan na 2011 rok - 487.931,68 zł. W ramach pierwszego etapu rekultywacji Jeziora 
Swarzędzkiego został  zainstalowany i uruchomiony aerator pulweryzacyjny z napędem 
wietrznym, wyposażony w system inaktywacji fosforu na jeziorze.   Ponadto,  wykonano 
tablice edukacyjne wzdłuż jeziora.  Łącznie  wydatkowano 380.773,96 zł,  w tym kwota 
262.000  zł  dotyczyła  środków  przeznaczonych  na  finansowanie  ochrony  środowiska 
i gospodarki wodnej – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Budowa  placów  zabaw  i  miejsc  rekreacji  dla  dzieci  i  młodzieży.  Inwestycja 
wieloletnia, obejmująca lata 2010-2014,  zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 
2011 rok 74.359 zł, wydatkowano kwotę 74.356,13 zł. W ramach zadania w 2011 roku 
wykonano projekty nowych placów zabaw, budowę placów zabaw: przy ulicy Cmentarnej 
i na Placu Niezłomnych w Swarzędzu oraz w Paczkowie i w Karłowicach, jak również 
montaż urządzeń na placu zabaw w Garbach. 

4. Doposażenie placów zabaw  – zadanie jednoroczne , zaplanowaną na 2011 rok  kwotę 
25.440 zł wydatkowano w całości. 

5. Dostawa  urządzeń  na  place  zabaw  na  terenie  sołectwa  Gruszczyn  – zadanie 
majątkowe jednoroczne - realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan na 2011 rok 
w wysokości 21.800 zł, wydatki w kwocie 21.449,99 zł.

6. Budowa boiska  wielofunkcyjnego  w  Wierzonce  – zadanie  majątkowe jednoroczne- 
zadanie  realizowane  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego.  Plan  na  2011  rok  10.653  zł, 
wydatki w kwocie 10.599,99 zł.

7. Zakup  i  montaż  wiaty  w  Gruszczynie  -  zadanie  majątkowe jednoroczne- zadanie 
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan 4.000 zł, wydatkowano 2.460 zł.

8. Doposażenie  placu  zabaw  i  zagospodarowanie  terenu  w  Bogucinie -  zadanie 
majątkowe jednoroczne- zadanie  realizowane  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego. 
Zaplanowane środki  w kwocie  2.500 zł zostały w całości wykorzystane.

9. Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Jasiniu - zadanie majątkowe 
jednoroczne- zadanie  realizowane  w ramach  Funduszu  Sołeckiego.  Plan  na  2011  rok 
11.620 zł wykorzystano w całości.

10. Doposażenie  placu zabaw  w Wierzenicy -  zadanie  majątkowe jednoroczne- zadanie 
realizowane  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego.  Plan  na  2011  rok  8.000  zł,  wydatek  w 
kwocie 7.999,99 zł.

11. Urządzenie   terenu  przy  świetlicy  w  Zalasewie -  zadanie  majątkowe jednoroczne- 
zadanie  realizowane  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego.  Plan  na  2011  rok  8.810  zł, 
wydatkowano w całości.

12. Doposażenie placu zabaw w Karłowicach -  zadanie majątkowe jednoroczne- zadanie 
realizowane  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego.  Plan  na  2011  rok  6.000  zł,  wydatek  w 
kwocie 5.999,99 zł.

13. Doposażenie  placu  zabaw  w  Kruszewni -  zadanie  majątkowe jednoroczne- zadanie 
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na 2011 rok 5.600 zł, wydatkowano 
kwotę 5.599,99 zł.

Rozdz. 92695- Pozostała działalność 
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1. Zakup świetlnej tablicy wyników -  zadanie majątkowe jednoroczne –  plan na dzień 
2011 rok – 16.593 zł, na zakup tablicy świetlnej wyników na halę sportową wydatkowano 
kwotę  16.592,70 zł .

2.  Zakup sondy do regulacji  dozowania chloru i  jego pomiarów -  zadanie  majątkowe 
jednoroczne –  kwota planu na  rok 2011 – 4.764 zł, wydatkowano 4.763,74 zł.

3. Zakup belownicy do zgniatania i prasowania śmieci - zadanie majątkowe jednoroczne – 
na rok 2011 kwota planu - 10.000 zł, wydatkowano w całości.
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