Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych
w I półroczu 2012 r.
Na realizację zadań majątkowych w I półroczu 2012 roku łącznie wydatkowano kwotę
6.720.582,55 zł, tj. 17,11 % planu rocznego.
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy
Krótkiej do ulicy Słonecznikowej – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2008-2012.
Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację inwestycji w ramach opracowanej
dokumentacji w roku 2012 planuje się kwotę 200.000 zł, do końca I półrocza 2012 r.
wydatkowano kwotę 1.230 zł. Zaktualizowano dokumentację projektową i złożono
wniosek o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2015,
znajdujące się w WPF. W 2012 r. dokonuje się kontynuacji prac projektowych
dotyczących opracowania dokumentacji w ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie, ul. Szewskiej
w Swarzędzu oraz na terenie sołectw Kruszewnia, Rabowice oraz Garby. Prace pozwalają
na sukcesywną rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich. Planowane środki
finansowe na 2012 r. wynoszą 115.000 zł, do końca 30 czerwca 2012 r. wydatkowano
kwotę 76.516,36 zł.
3) Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmiecej,
Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza,
Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu, gm. Swarzędz – zadanie majątkowe,
znajdujące się w WPF. Realizacja zadania związanego z budową sieci wodociągowych
w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Sołeckiej, Włodarskiej, Kmiecej, Gromadzkiej,
Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu.
Zadanie dofinansowane z budżetu AQUANET S.A. w Poznaniu. Plan na 2012 r. wynosi
1.059.534 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 422.127,61 zł. Inwestycja w trakcie
realizacji, a jej zakończenie planowane jest do końca sierpnia 2012 r.
4) Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz –
zadanie realizowane w latach 2012-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok
2012 zabezpieczono kwotę 4.100.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania
związanego z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kórnickiej w Zalasewie oraz ul.
Tuleckiej w Garbach, na które zawarto umowę w drodze przetargu nieograniczonego. Do
końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 29.058,75 zł. Opracowano dokumentacje na
budowę minioczyszczalni – etap I w Wierzenicy, Sokolnikach, Puszczykowie Zaborzu
oraz Sarbinowie. Realizacja w/w minioczyszczalni przewidziana na III-IV kwartał 2012
i początek 2013 roku.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy
1. Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego –
zadanie majątkowe jednoroczne – na zakup nowego autobusu w roku 2012 zaplanowano
kwotę 1.600.000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

42

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
1. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – realizacja
zadania przyjęta na lata 2008-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania
planuje się w 2012 roku kwotę 14.100.000 zł, w tym pomoc finansowa dla Powiatu
Poznańskiego udzielona zostanie w kwocie 13.950.000 zł. Kontynuacja zadania w latach
2013-2014. Do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 106.916,24 zł. Ogłoszono
przetarg w celu wyłonienia wykonawcy Etapu I – budowy wiaduktu.
2. Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą – Zadanie wieloletnie 2008-2012, znajdujące się w WPF.
Plan na 2012 rok wynosi 750.000 zł, do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę
727.621,52 zł. Zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – zadanie
realizowane w latach 2008-2015, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2012
zaplanowano kwotę 80.000 zł na kontynuację prac projektowych, w I półroczu nie
poniesiono żadnych nakładów finansowych.
2. Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej – zadanie realizowane w latach 20062012, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2012 r. zabezpieczono kwotę 1.990.000 zł,
do końca I półrocza br. wydatkowano 1.607.618,91 zł. Zadanie zrealizowane i przekazane
do użytkowania. Rozliczenie inwestycji do końca 2012 r.
3. Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, i Rabowickiej – inwestycja
wieloletnia, obejmująca lata 2008-2014, znajdująca się w WPF. Kwotę 54.000 zł
wprowadzono do budżetu na 2012 rok, na zakończenie prac projektowych, do końca
I półrocza br. wydatkowano kwotę 578,10 zł na opracowanie mapy zasadniczej. Trwają
prace projektowe.
4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej – realizacja zadania
w latach 2008-2013, znajduje się w WPF. W 2012 r. przeznaczono do realizacji kwotę
100.000 zł, w I półroczu br. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Planowana
realizacja zadania III–IV kwartał 2012 r.
5. Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu – zadanie wieloletnie realizowane w latach
2009-2012, znajdujące się w WPF. Plan na 2012 r. wynosi 765.000 zł i przeznacza się na
realizację inwestycji oraz końcowe rozliczenie. Do końca I półrocza br. wydatkowano
kwotę 611.281,73 zł. Zakończono roboty budowlane, planowane rozliczenie inwestycji
nastąpi w III kwartale 2012 r.
6. Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie – inwestycja
wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2015, znajdująca się w WPF. W budżecie na
2012 rok zabezpieczono kwotę 66.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej, która
została wydatkowana w całości do końca I półrocza br. Uzyskano decyzję pozwolenia na
budowę.
7. Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim / porozumienie/ –
realizacja w latach 2010–2012, znajduje się w WPF. W budżecie 2012 r. zaplanowano
kwotę 1.000.000 zł na realizację II etapu inwestycji. Do końca I półrocza br.
wydatkowano kwotę 261.104,40 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin
zakończenia to wrzesień 2012 r.
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8. Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy
ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną –
realizacja zadania obejmuje lata 2010-2013, znajduje się w WPF. Zabezpieczono
w budżecie 2012 r. środki w wysokości 130.000 zł na kontynuację prac projektowych. Do
końca I półrocza wydatkowano kwotę 17.595,30 zł. Zakończenie prac projektowych dla
etapu I i II planowane jest na 15 sierpnia 2012 r. dla etapu III 31 stycznia 2013 r.
9. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja oznakowania miejsc
zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej) – zadania wieloletnie, realizacja
zadania w latach 2012-2014, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2012 wprowadza się
kwotę 20.000 zł. Wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku
mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu. Do końca
I półrocza br. wydatkowano kwotę 19.507,80 zł. Kontynuacja zadania w latach
2013-2014.
10. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – realizacja zadania obejmuje lata
2012-2014, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę 159.000 na
rozpoczęcie prac projektowych ulic gminnych wnioskowanych do przebudowy w tym:
modernizację skrzyżowania ul. Przybylskiego wraz z łącznikiem do ul. Granicznej, ul.
Zachodnia, Modrzejewskiej, Leśna, Topolowa i Konarskiego w Swarzędzu. Do końca
I półrocza br. wydatkowano kwotę 2.050,00 zł.
11. Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie – zadanie realizowane w latach 2012-2015,
znajduje się w WPF. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 40.000 zł, na rozpoczęcie prac
projektowych związanych z przebudową wraz z odwodnieniem ulic Jaśminowej
i Zielonej. Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na rok 2013. Do końca
I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
12. Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą
nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią – zadanie wieloletnie, realizowane
w latach 2011-2014, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę
180.000 zł na budowę przystani, do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 2.268,90 zł
13. Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz –
zadanie majątkowe jednoroczne – w 2012 roku zaplanowano kwotę 40.000 zł na zakup
nowych wiat przystankowych na terenie miasta i Gminy. Do końca I półrocza br. nie
poniesiono żadnych nakładów finansowych.
Dział 630 – Turystyka
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1.

Zielona Strefa Wielkopolski, zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2012 rok
zabezpieczono kwotę 9.000 zł, tytułem wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka na realizację zadanie. Do końca I półrocza br. nie poniesiono żadnych
nakładów finansowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.

Budowa i renowacja mieszkań – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2007-2012,
znajdująca się w WPF. Dobiega do końca budowa budynku komunalnego
wielorodzinnego przy ul. Staniewskiego 11 w Swarzędzu, realizowana przez firmę
Agrobex. W I półroczu wydatkowano kwotę 5.359,85 zł.
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Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin
1.

Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem –
inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2014. Na wykonanie kolejnego etapu
remontu w 2012 roku zaplanowano kwotę 160.000 zł, do końca czerwca br.
wydatkowano 404,80 zł.

2.

Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG –
zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup sprzętu oraz niezbędnych licencji
oprogramowania dla potrzeb utrzymania ciągłości pracy urzędu, w budżecie na 2012 rok
zabezpiecza się kwotę 100.000 zł; do końca I półrocza wydatkowano kwotę 14.837,00 zł.

3.

Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu –
zadanie majątkowe jednoroczne, w roku 2012 zaplanowano kwotę 100.000 zł, m.in. na
zakup niezbędnego sprzętu oraz licencji oprogramowania teleinformatycznego dla
potrzeb rozbudowy istniejącego systemu informatycznego urzędu. Do końca I półrocza
wydatkowano kwotę 38.664,68 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz –
zadanie majątkowe jednoroczne. W celu zwiększenia zasięgu sieci bezprzewodowego
Internetu i objęcia nowych rejonów Gminy, wymagana jest budowa nowych punktów
dostępowych. W roku 2012 na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 30.000 zł, do końca
I półrocza nie wydatkowano żadnych środków finansowych.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach –
zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2012 rok zabezpieczono kwotę 65.000 zł.
Realizacja unijnego projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz
przed wykluczeniem cyfrowym - etap II”, do końca I półrocza nie wydatkowano żadnych
środków finansowych.
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,
znajduje się w WPF. Na zakończenie oraz rozliczenie zadania w 2012 wprowadzono
kwotę 1.055.000 zł, wydatkowano 1.051.714,00 zł. Został wykonany odbiór budynku
remizy strażackiej w Kobylnicy, inwestycję zakończono i rozliczono.
2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy –
zadanie majątkowe jednoroczne - w budżecie na 2012 rok zabezpieczono kwotę 45.000 zł,
do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 19.500,00 zł
3. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy – zadanie
majątkowe jednoroczne. Zakup zostanie sfinansowany ze środków Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaplanowana
w budżecie kwota 120.000 zł stanowi udział Gminy w zakupie samochodu; do końca
I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych. Całkowity koszt szacowany jest na
800.000 zł.
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Rozdz. 75495 – Pozostała działalność
1. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza - zadanie
majątkowe jednoroczne. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta
i gminy, w budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł, do końca I półrocza nie
wydatkowano żadnych środków finansowych.
2. Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych
jednostek Gminy Swarzędz – zadanie majątkowe jednoroczne. Doposażenie systemu
transmisji danych oraz przygotowanie serwerów informatycznych dla potrzeb
uruchomienia nowego oprogramowania w jednostkach Gminy Swarzędz. W roku 2012 na
powyższe zadanie zaplanowano kwotę 150.000 zł, do końca I półrocza nie wydatkowano
żadnych środków finansowych.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie – realizacja inwestycji obejmuje lata 20062013, zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2012 zaplanowano
kwotę 2.500.000 zł, do końca I półrocza br. nie poniesiono żadnych nakładów
finansowych. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Trwa
realizacja zadania, termin jej zakończenia określono na dzień 30.04.2013 r.
2. Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek
oświatowych na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie obejmujące lata 20102014, znajduje się w WPF. W 2012 roku zaplanowano kwotę 1.250.000 zł. Do dnia
30 czerwca 2012 r. wydatkowano 607.023,93 zł na remont łazienek na I piętrze oraz
awaryjny remont dachu w SP nr 1 w Swarzędzu, remont szatni oraz awaryjny remont
dachu w SP nr 4 w Swarzędzu, malowanie 4 sal lekcyjnych i sali gimnastycznej oraz
położenie nowej wykładziny podłogowej w 4 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej
w Kobylnicy, remont komina w Zespole Szkół w Paczkowie, malowanie trzech sal
lekcyjnych w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu. Kontynuacja zadania związanego
z termomodernizacją oraz modernizacją szkół na terenie Gminy. Trwa termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.
3. Budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie – zadanie wieloletnie 2011-2014, znajduje
się w WPF. W roku 2012 zaplanowano kwotę 550.000 zł, wykonano koncepcję
projektową budynku szkoły podstawowej w Zalasewie oraz zakupiono grunt pod nową
szkołę, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 513.131,68 zł.
4. Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz – zadanie
majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł.
W ramach zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego do pracowni
komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz. W I półroczu br. nie poniesiono
nakładów finansowych.
Rozdz. 80104 – Przedszkola
1. Rewitalizacja placówek przedszkolnych – inwestycja wieloletnia realizowana w latach
2010-2015, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2012 wprowadzono kwotę 200.000 zł na
modernizację placówek oświatowych, do 30 czerwca br. wydatkowano 138.455,03 zł.
Wykonano wymianę części lamp oraz dokończono termomodernizację budynku
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Przedszkola nr 2 w Swarzędzu, wykonano remont 4 sal zajęciowych oraz remont dachu
budynku Przedszkola nr 4 w Swarzędzu, wykonano remont instalacji elektrycznej oraz
wymianę grzejnika i montaż wodomierzy w Przedszkolu w Kobylnicy.
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, znajduje się w WPF. W 2012
roku zabezpieczono kwotę 500.000 zł na kontynuację prac projektowych i rozpoczęcie
inwestycji. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 16.746,00 zł, na projekt przebudowy
budynku przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy i na potrzeby biblioteki i przychodni
zdrowia.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
1. Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu – zadanie
majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2012 zaplanowano kwotę 15.000 zł, w I półroczu
br. nie poniesiono wydatków.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność
1. Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne – zadanie realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego – zaplanowaną kwotę 5.000 zł i wydatkowano w całości.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części gminy
w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo,
Bogucic. Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na
realizację powyższego zadania zaplanowana na rok 2012 w kwocie 158.378 zł, do dnia
30 czerwca 2012r. przekazano kwotę 79.189,00 zł.

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. W roku
2012 zabezpieczono kwotę 455.000 zł na budowę oświetlenia w ul. Średzkiej
w Paczkowie, ul. Gajowej w Wierzonce, ul. Cichej w Janikowie oraz na wykonanie
dalszej dokumentacji. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 159.096,44 zł.
Zakończono i rozliczono prace związane z budową oświetlenia w ul. Chopina i Moniuszki
w Gruszczynie (zamówienie uzupełniające), ul. Średzkiej w Paczkowie. Dodatkowo
zlecono wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Konarskiego w Swarzędzu, Kwiatowej
w Kobylnicy, Cichej w Janikowie, Gajowej w Wierzonce.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
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1. Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na
funkcje świetlic wiejskich - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2010-2014, znajduje
się w WPF. Do planu na rok 2012 wprowadzono kwotę 100.000 zł na budowę wiaty we
wsi Rabowice oraz na wkład własny w programie „Świetlik”; w I półroczu br. nie
poniesiono nakładów finansowych.
2. Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu inwestycja obejmuje lata 2011-2014, znajduje się w WPF. W budżecie na 2012
zaplanowano kwotę 150.000 zł na remont dachu oraz kotłowni w Ośrodku Kultury
w Swarzędzu, W I półroczu 2012 r. wydatkowano 51.626,82 zł na remont kotłowni,
polegający na wymianie pieca wraz z osprzętem.
3. Budowa Centrum Kulturalno – Integracyjnego - inwestycja wieloletnia obejmująca
lata 2009-2012, znajduje się w WPF. W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 5.000
zł na wykonanie aktualizacji map geodezyjnych. Do końca I półrocza nie wydatkowano
środków finansowych.
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność
1. Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny,
inwestycja obejmuje lata 2012-2013, znajduje się w WPF. Plan na 2012 r. wynosi 130.000
zł na opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie inwestycji. Do końca I półrocza br.
wydatkowano kwotę 2.987,70 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
1. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w tym rekultywacja Jeziora
Swarzędzkiego – realizacja zadania w latach 2010-2014, znajduje się w WPF. Jest to
kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2011, związanego z rekultywacją Jeziora
Swarzędzkiego. Na realizację zadania w 2012 r. tj. w zakresie budowy infrastruktury,
pozwalającej na usprawnianie turystyki pieszej i rowerowej wzdłuż Doliny Cybiny oraz
rozbudowę infrastruktury turystycznej przy istniejących szlakach turystycznych
zaplanowano kwotę 288.000 zł. W I półroczu 2012 r. wydatkowano 44.280,00 zł. Zlecono
wykonanie tablic edukacyjnych wzdłuż realizowanej ścieżki rowerowej oraz punktu
widokowego Doliny Cybiny.
2. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży – inwestycja
wieloletnia, obejmująca lata 2010-2014, znajduje się w WPF. Na realizację zadania
w roku 2012 zaplanowano kwotę 71.000 zł. Do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę
21.090,00 zł
3. Doposażenie placów zabaw- zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2012
zaplanowano kwotę 36.000 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych.
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność
1. Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego – na wykonanie instalacji
zaplanowano kwotę 20.500 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych.
2. Zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy hali sportowej ul. Św. Marcin - na zakup
gabloty, tablicy ogłoszeń, umiejscowionej przy hali sportowej przy ulicy św. Marcin
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w celu zamieszczania reklam, ogłoszeń i informacji – zaplanowano kwotę 14.000 zł, do
końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych.
Zadanie niewygasające w 2011 roku przekazane do realizacji w roku 2012
Na realizacje zadań niewygasających w roku 2011 przekazanych do realizacji w roku 2012
pozostawiono kwotę 399.000 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.
Niewykorzystane, w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2012r., środki finansowe
w łącznej kwocie 332.179,76 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy.
Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej - z uwagi na przedłużające się procedury
realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, a dotyczące ustalenia
odszkodowania za utracone prawo do nieruchomości zajętych pod budowę drogi
wydatkowano kwotę 17.820,24 zł.
2. Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul.
Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną – środki
wydatkowano w kwocie 49.000,00 zł.
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