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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADA Ń MAJĄTKOWYCH  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU 

 

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-
2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 428.901,46 zł, 
wydatkowano kwotę 27.793,25 zł. W ramach zadania wykonano projekt na budowę przyłącza 
kanalizacyjnego do Orlika w Paczkowie, rozliczono dokumentację związaną z wykonaniem 
przyłącza wodociągowego do cmentarza w Wierzenicy, dokonano rozliczenia końcowego za 
opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych z dróg gminnych na terenie sołectwa 
Paczkowo. 

2. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021. Do budżetu na 2019 rok wprowadza się kwotę 
100.000 zł do dnia 30.06.2019 r wydatkowano kwotę 16.766,13 zł. Dokonano wykupu odcinka 
sieci wodociągowej w ul. Polnej w Paczkowie. Zawarto umowę na wykup sieci wodociągowej 
w ul. Szparagowej, Groszkowej, Kalafiorowej, Pomidorowej w Paczkowie. 

Dział 600 – Transport i łączność 

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy 

1. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 
WRPO 2014+, ZIT) Zakup 7 autobusów niskoemisyjnych - zadanie wieloletnie, realizowane 
w latach 2017-2020, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 13.037.950,80 zł, 
do końca I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków. 

 

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

1. Budowa obwodnicy Swarzędza, Etap I – Budowa ronda - ul. Średzka  
w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 3.220.000 zł, 
w tym, kwota dotacji dla Powiatu Poznańskiego  w wysokości  3.000.000 z zgodnie zawartym 
porozumienia między Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz. W I półroczu 2019 roku wydano 
kwotę 3.035.793,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej niezbędnej do wydania 
decyzji ZRID dla budowy ronda w ul. Średzkiej w Rabowicach. Rozliczono i zakończono prace 
koncepcyjne dla II etapu obwodnicy odcinek od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Tuleckiej w 
Garbach. 

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. 
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania 
ul. Słowackiego z ul. Kwaśniewskiego (rondo) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-
2019, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 125.000 zł, do końca I 
półrocza 2019 nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zostały zabezpieczone jako dotacja dla 
Powiatu Poznańskiego na opracowanie dokumentacji projektowej. Przekazanie dotacji zgodnie z 
zawartym porozumieniem nastąpi do końca września 2019 r. 
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3. Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w 
Jasinie, gm. Swarzędz) – zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2018-2019. W budżecie na 2019 
rok zaplanowano kwotę 30.000 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.  

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 

1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2008-2021. Zadanie znajduje się  
w WPF. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 10.000 zł, wydatkowano  
kwotę 4.000 zł. Uaktualniono dokumentację w zakresie projektów stałej organizacji ruchu w ul. 
Dworcowej  w Kobylnicy. 

2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – zadanie realizowane  
w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2019 wynosi 280.000 zł, do dnia 
30.06.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 17.220,00 zł. Uaktualniono dokumentację 
przetargową dla przebudowy odcinka ul. Słowiczej. Opracowano dokumentację projektową na 
przebudowę ulicy Cechowej w Swarzędzu. W ramach zadania zlecono opracowanie 
dokumentacji technicznej na remont odcinka ul. Wrzesińskiej od ul. Polnej do Rynku  
w Swarzędzu.  

3. Przebudowa ulic w Bogucinie – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się  
w WPF, w roku 2019 zabezpieczono kwotę 790.000 zł do końca  
I półrocza  2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 717.138,12 zł. Zakończono i rozliczono 
budowę chodnika na ul. Słocińskiego. Wykonano drugi etap przebudowy ulicy Bocznej. 
Opracowano wyrys planowanej zmiany granicy między Gminą Swarzędz a Miastem Poznań na 
długości ul. Sosnowej w Bogucinie.  

4. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy 
Swarzędz – zadanie realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2019 
zabezpieczono kwotę 1.500.000 zł, w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. Trwają 
roboty budowlane związane z przebudową  ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli 
Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu wraz siecią wodociągową  
i kanalizacją sanitarną - Etap III. 

5. Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej  
w Łowęcinie – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2019 
przeznaczono kwotę 120.000 zł, nie poniesiono wydatków do końca czerwca 2019 r. Środki 
finansowe zostały zabezpieczone na kontunuowanie prac projektowych oraz opracowanie 
projektów podziałów.  

6. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 – zadanie 
realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2019 rok 
zabezpieczono kwotę 100.000 zł, w I półroczy 2019 r. nie poniesiono wydatków. Środki 
finansowe zostały zabezpieczone na kontunuowanie prac projektowych. 

7. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (, Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, 
Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, 
Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, 
Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, 
Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta) – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2019 
planuje się kwotę 1.303.000 zł, w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości  
878.093,02 zł. Zakończono i rozliczono inwestycję związaną z przebudową ulic Ciesielskiej i 
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Murarskiej. Rozliczono częściowo przebudowę ulicy Szewskiej w Swarzędzu oraz 
dokumentację techniczną  przebudowy ul. Kowalskiej i Ślusarskiej.  

8. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, 
Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, 
Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego i Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach) 
– inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Do 
budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 1.700.000 zł, w I półroczu 2019 roku wydatkowano 
309.061,01 zł. Rozliczono częściowo przebudowę ulicy Poziomkowej oraz zakończono  
i rozliczono prace projektowe, związane z przebudową ul. Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie. 

9. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2019 wynoszą 1.530.000 zł, 
do końca czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 25.139 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów 
inwestorskich oraz projektu organizacji ruchu; ogłoszono przetarg nieograniczony na 
rozbudowę ul. Swarzędzkiej od granicy z Gminą Czerwonak w m. Kicin do ul. Cichej w 
Janikowie Gmina Swarzędz. 

10. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich – inwestycja 
wieloletnia, realizowana w latach 2014-2021, znajdująca się w WPF.  
W roku 2019 przeznacza się kwotę 135.000 zł, do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 
21.571,85 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do boiska ORLIK, 
opracowano projekt zmiany stałej organizacji ruchu oraz utwardzenia pobocza w  
ul. Sokolnickiej w Paczkowie.  

11.  Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 100.000 zł,.w 
I półroczu 2019 roku nie poniesiono  wydatków. Trwają prace projektowe przebudowy ulicy 
Bukowej oraz chodnika w ciągu ulicy Olszynowej. 

12. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2013-2021, znajduje się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 615.000 zł, 
do dnia 30 czerwca 2019 r.  wydatkowano kwotę 129.192 zł. Zlecono i częściowo rozliczono 
opracowanie koncepcji budowy ul. Katarzyńskiej na odcinku od ul. Promyk w Gruszczynie do 
skrzyżowania z ul. Akacjową w Uzarzewie. Rozliczono częściowo opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ul. Wierzbowej i budowy ul. Cisowej w Gruszczynie. 

13. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, 
Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) – zadanie wieloletnie, realizowane w 
latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Zaplanowana na rok 2019 kwota 946.900 zł do końca 
czerwca 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 647.159,17 zł. Opracowano dokumentację 
techniczną złącza energetycznego w ul. Szkolnej. Uregulowano częściowe należności z tytułu 
przebudowy ulicy Wiatrakowej w Kobylnicy.  

14. Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia  
w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023. Zadanie znajduje się  
w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 250.000 zł, w I półroczy 2019 roku  wydatkowano 
kwotę 66.420 zł. Opracowano wielowariantową koncepcję realizacji wiaduktu kolejowego  
oraz układu drogowego. 

15. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 
WRPO 2014+, ZIT) ( ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. 
Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski 
nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej) – zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2017-2020, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 
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14.656.699,23 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 5.942.921,05 zł. Rozliczono 
częściowo inwestycję związaną z rozbudową ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie - etap 
I.  Podpisano umowę dotyczącą budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie 
oraz rozbudowy ul. Średzkiej od torów kolejowych do dk 92 w Paczkowie w systemie 
zaprojektuj i wybuduj. 

16. Przebudowa ulic w Jasinie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie 
znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 254.000 zł, w I półroczu br. 
wydatkowano kwotę 54.120 zł. Uregulowano częściowe należności z tytułu opracowania 
dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic Szklarniowej, Chabrowej i Wrzosowej w 
Jasinie.  

17. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego  
w Swarzędzu wraz z infrastruktur ą towarzyszącą – zadanie wieloletnie, realizowane  
w latach 2018 – 2021, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł, nie 
poniesiono wydatku. Kontynuowane są prace projektowe związane z przebudową przejścia 
podziemnego.  

18. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Poznańska-Sienkiewicza  
w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2021. Zadanie znajduje się  
w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł do końca czerwca 2019 r. wydatkowano 
kwotę 4.384 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wiaty rowerowej przy budynku 
użyteczności publicznej przy ul. Poznańskiej 25 oraz wykonano nasadzenia zieleni. 

19. BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i 
chodników w ulicach: Szparagowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie – zadanie wieloletnie 
realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 
100.000 zł, w I półroczy 2019 roku nie poniesiono wydatków. Trwa opracowanie dokumentacji 
projektowej dla przebudowy ulicy Wiosennej i ulicy Szparagowej w Paczkowie.  

20. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa przedłu żenia ścieżki rowerowej – dokumentacja – 
zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 
zaplanowano kwotę 100.000 zł, do końca czerwca br. nie poniesiono wydatków. Zlecono 
opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz ze sporządzeniem dokumentacji 
środowiskowej przebiegu ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż brzegu jeziora swarzędzkiego. 

21. Modernizacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz – zadanie 
jednoroczne. Na realizacje zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 95.940 zł,  
w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 95.940 zł. Wykonano wiaty w Janikowie  
(ul. Ogrodnicza) i w Rabowicach (os. Izabelin). 

22. Przebudowa ulicy Chlebowej w Gortatowie– zadanie jednoroczne. Na realizacje zadania  
w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę  10.000 zł, do końca czerwca 2019 r. nie 
poniesiono wydatków. Zlecono opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla realizacji 
zadania. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania 
w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 350.000 zł do końca czerwca br. wydatkowano 
kwotę 161.762 zł na zakup prawa użytkowania wieczystego działki w Swarzędzu wraz  
z prawem własności garażu.  
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2. Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu – zadanie znajduje się  
w WPF, realizacja w latach 2018-2019. W roku 2019 zaplanowano kwotę 350.000 zł, tytułem 
rozliczenia finansowego – zgodnie z zawartą umową notarialną z dnia 29 marca 2018r. Do dnia 
30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 350.000 zł. 

Rozdz. 70021 Towarzystwo  budownictwa społecznego 

1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków 
mieszkalnych (pożyczka Jessica 2) – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-
2020. W 2019 roku zaplanowano kwotę 1.800.000 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 
428.548,20 zł.  

2. Objecie udziałów STBS - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 
zaplanowano kwotę 1.440.000 zł, którą wydatkowano w całości. 

 

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 

1. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane  
w latach 2012-2020, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2019 roku zaplanowano 
kwotę 150.000 zł, do końca I półrocza 2019 r. wydatkowano kwotę 142.483,52 zł, którą 
przeznaczono na kompleksową rewitalizację wspólnego dziedzińca (podwórza) kamienic 
położonych przy ul. Rynek 6, Wrzesińska 1-7 i Wiankowa 6. 

2. Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom 
dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych – zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2015-2021, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2019 roku 
zaplanowano kwotę 100.000 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano 23.985 zł na wykonanie 
aktualizacji oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej remontu budynku.  

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdz. 71035 – Cmentarze 

1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane  
w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 5.000 zł, 
wydatkowano kwotę 3.075 zł za wykonanie aktualizacji etapu I - projektu przebudowy  
i rozbudowy istniejącego parkingu przed Cmentarzem Komunalnym w Jasinie.  

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin 

1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem – zadanie realizowane w latach 
2016-2019, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2019 zaplanowano kwotę 
150.000 zł, do końca czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 144.771 zł. Zakończono i rozliczono 
prace związane z dostawą i montażem urządzeń klimatyzacyjnych na parterze Ratusza. 

2. Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla 
UMiG  – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę w 
wysokości 60.000 zł, do końca I półrocza 2019 r. wydatkowano kwotę 14.108,10 zł. 
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne UTAX 5056i oraz licencję oprogramowania Geosystem 
iGeoPlan 2019. 

3. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urz ędu – zadanie 
majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę w wysokości  
60.000 zł, nie poniesiono wydatku. 
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Rozdz. 75095 Pozostała działalność 

1. BUDŻET OBYWATELSKI – Swarz ędzcy patroni – tablice informacyjne – zadanie 
wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano 
kwotę 50.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne  

1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu  
i w Kobylnicy (§ 6060) – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 
zabezpieczono kwotę 10.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku.  

2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu  
i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania  
w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku. 

Rozdz. 75416 Straż gminna 

1.  Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu - zadanie majątkowe 
jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 50.000 zł, w I półroczu 2019 r. 
wydatkowano kwotę 49.703,25 zł, na zakup i oznakowanie samochodu Hyundai i10. 

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 

1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego – zadanie jednoroczne. 
W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 40.000 zł, w tym na zakup syren alarmowych. 
Do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatku.  

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność 

1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu – zadanie 
jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 60.000 zł na rozbudowę  
i modernizację systemu monitoringu miejskiego. Do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono 
wydatku. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 

1. Zakup zmywarko-wypażarki do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Swarzędzu – zadanie jednoroczne; w budżecie na 2019r. Przeznaczono kwotę 11.403 zł,  
do końca czerwca wydatkowano kwotę 11.402,10 zł. 

2. Zakup podwójnej wiaty rowerowej “Perła” do Szkoły Podstawowej  
w Kobylnicy – zadanie jednoroczne; na zakup wiaty podwójnej, przeznaczonej na 40 miejsc 
parkingowych z oszlakowaniem bocznym przeznacza się kwotę 24.800 zł do końca czerwca nie 
poniesiono wydatku. 

3. Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – 
zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2017-2021. Na realizację zadania w roku 
2019 zaplanowano kwotę 1.850.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 732.037,23 zł. 

Rozliczono częściowo zadanie związane z budową boiska do hokeja na sztucznej trawie przy 
Szkole podstawowej Nr 5 w Swarzędzu. Wykonano projekt remontu Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Swarzędzu oraz koncepcję  rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie. 

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu – zadanie znajdujące 
się w WPF, realizowane w latach 2018-2020. W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 
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2.020.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 505.210,37 zł. Trwa realizacja inwestycji - 
murowanie ścian parteru, wylewanie kostrukcji żelbetowych słupów, instalacja kanalizacji 
podposadzkowej. 

5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce – zadanie realizowane w latach 2018-2021, 
znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 150.000 zł, wydatkowano 
to końca czerwca 2019 r. kwotę 53.429,54 zł. Wykonano utwardzenie drogi pożarowej do 
Szkoły Podstawowej w Wierzonce.  

 

Rozdz. 80104 Przedszkola 

1. Zakup pieca gazowego do Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu – zadanie jednoroczne; na 
wymianę pieca przeznacza się kwotę 36.900 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 36.804,99 zł. 

2. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 4 w Swarzędzu - zadanie 
majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 30.000 zł, do dnia 
30.06.2019 r wydatkowano kwotę 29.274 zł. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap IV. Wpłata 
na rzecz Związku Mi ędzygminnego na realizację zadania – inwestycja wieloletnia 
obejmująca lata 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 
wprowadzono kwotę 5.884.144,41 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1.471.036,10 zł 

2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata 
na rzecz Związku Mi ędzygminnego na realizację zadania – inwestycja wieloletnia 
obejmująca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 
wprowadzono kwotę 5.714.500 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1.428.625 zł. 

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

1. Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie 
Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła – na przedsięwzięcia związane z 
ochroną powietrza planuje się w 2019 roku kwotę 480.000 zł, w formie dotacji celowych, na 
dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła i likwidację źródeł niskiej 
emisji a zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (Finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska). Udzielono dotacji na 10 
źródeł; ogrzewania, z węglowego na gazowe. Ponadto, zostały udzielone dotacje dla 2 osób na 
instalację fotowoltaiczną. Łącznie wydatkowano kwotę 75.000 zł, 

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic 

1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz – inwestycja 
wieloletnia, realizowana w latach 2003-2021, znajduje się w WPF.  
W roku 2019 zabezpieczono kwotę 781.000 zł,w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 
397.620,58 zł. Wybudowano oświetlenie w ulicy Polnej w Paczkowie  oraz ulicy Swarzędzkiej 
i Cichej w Gortatowie. Ponadto, wypłacono należności za zakończone projekty oświetleń  
w następujących ulicach: Daglezjowa, Kawalerów Maltańskich, Kuźnicza i Żelazna  
w Rabowicach. Opracowano również projekt przestawienia trafostacji na ul. Ziołowej  
w Gortatowie. W ramach zadania wymieniono też oprawę przy przejściu dla pieszych  
na ul. Granicznej. 
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Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 

1. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie – zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2018-2019, znajduje się w WPF. W roku 2019 zabezpieczono kwotę 
300.000 zł, w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, na 
budowę zbiornika wyrównawczego na terenie ujęcia wody w Gortatowie. W I półroczu 2019 r. 
nie poniesiono wydatków. 

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 

1. Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, 
rozbudowę infrastruktury ogrodowej  – w budżecie na 2019 rok przeznacza się kwotę 
100.000 zł, w formie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy 
Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, 
celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców. W I półroczu nie 
poniesiono wydatków. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

1. Modernizacja świetlic wiejskich – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania  
w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 130.000 zł, do końca czerwca 2019 r. nie 
poniesiono wydatków. 

2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Paczkowie (udział Gminy - 10.000 zł) 
– zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Paczkowie. 
Na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł, w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków 

3. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki 
Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2016-2022, znajdujące się w WPF, na rok 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł, w I półroczu 
2019 r. nie poniesiono wydatków. ,  

4. BUDŻET OBYWATELSKI – Adaptacja terenu O środka Kultury w Swarz ędzu – zadanie 
wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF.  
W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł, do końca czerwca br. nie poniesiono wydatków.  
W opracowaniu jest koncepcja zagospodarowania całego terenu wokół Ośrodka Kultury 
będącego dawnym cmentarzem żydowskim, we współpracy z prof. dr hab. Januszem 
Marciniakiem z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz konserwatorem zabytków – trwa 
etap konsultacji wersji ostatecznej. 

Rozdz. 92116 Biblioteki 

1. Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na  
os. Raczyńskiego 19 – zadanie majątkowe, jednoroczne; w planie na rok 2019 zabezpieczono 
kwotę 110.163,03 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 110.163,03 zł. 

Dział 926 – Kultura fizyczna 

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 

1. Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych – inwestycja wieloletnia, 
realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2019 – 
90.500 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 43.665 zł na wykonanie inwentaryzacji 
układu funkcjonalnego, ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej oraz badań geotechnicznych 
dla budynku hotelowego oraz budynku sąsiadującego.   
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2. Budowa boiska w Uzarzewie - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2018-2020. 
Planowane środki na  2019 rok – 20.000 zł, do końca czerwca br. nie poniesiono wydatków. 

3. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w Rabowicach – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF.  
W roku 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano 19.680 zł. 
Odebrano dokumentację projektową zagospodarowania całej działki wraz z boiskiem 
wielofunkcyjnym, które zgodnie z procedurą zostało przekazane do Starostwa Powiatowego. 

4. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego „Wierzenicki 
zakątek w Dąbkach” w Wierzenicy – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, 
znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł, w I półroczu br  
wydatkowano kwotę 2.337 zł. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania całej 
działki, przystąpiono do realizacji placu zabaw zgodnie z projektem. 

5. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa rodzinnego placu gier i zabaw na terenie osiedla 
Muzyków w Gruszczynie – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się 
w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł, do końca czerwca 2019 r.  wydatkowano 
kwotę 13.530 zł. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie całej działki, 
wraz z kosztorysem szacunkowym.  

6. Budowa placów i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – zadanie 
jednoroczne. W budżecie na rok 2019 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 410.000 zł.  
W I półroczu wydatkowano kwotę 197.938,55 zł. 
W ramach zadania wykonano m.in.: 
− budowę III etapu placu zabaw dla dzieci starszych przy ul. Piaski w Swarzędzu (duże 

urządzenia linowe), 
− budowę placu zabaw  na ul. Działkowej w Swarzędzu, 
− zakupiono domek zabawowy na plac zabaw w Paczkowie. 

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach – zadanie jednoroczne, realizowane w 
ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 - 20.000 zł, 
 w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków 

8. Modernizacja placu zabaw w Janikowie Dolnym – zadanie jednoroczne, realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 - 20.000 zł,  
w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków 

9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczynie – zadanie 
jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 
zaplanowano kwotę 25.164,20 zł, w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. 

10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy – zadanie jednoroczne, realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono środki finansowe  
w wysokości 16.364,20 zł. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. 

11. Doposażenie terenu rekreacyjnego w zestaw zabawowy w Kruszewni (udział Gminy - 
12.000 zł) – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019 
zaplanowano kwotę 35.400 zł, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 31.980 zł. 

12. Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach – zadanie jednoroczne, realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.303,26 zł, w I półroczu 
2019 r. nie poniesiono wydatków. 
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13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie – zadanie jednoroczne, realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 21.152,24 zł,  
w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. 

14. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy – zadanie jednoroczne, realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 na realizację zadania 
wynoszą 9.000 zł, w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków. 

15. Doposażenie placu zabaw w Wierzonce w zjazd linowy (udział Gminy - 12.000 zł) - zadanie 
jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 
2019 na realizację zadania wynoszą 21.500 zł, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 
21.096,96 zł. 

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 

1. Wymiana płytek na pływalni SCSiR w Swarzędzu – zadanie majątkowe, jednoroczne, 
realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji  
w Swarzędzu. Zaplanowana kwota na 2019 rok - 759.500 zł. Wydatkowano kwotę 5.705,00 zł 
na wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej wymiany płytek. 

2. Wykonanie inwentaryzacji i projektu na remont instalacji p.poż. na dachu budynku 
hotelowego - zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu 
i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana na 2019 rok kwota - 50.000 zł, do końca półrocza nie 
poniesiono wydatku. 

3. Zakup maszyny szorująco-czyszczącej – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez 
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana kwota 19.000 zł, do dnia 
30.06.2019 r. nie poniesiono wydatku. 

 

Zadania niewygasające w 2018 roku przekazane do realizacji w roku 2019 r. 
 
Na realizację zadań niewygasających w roku 2018 przekazanych do realizacji w roku 2019 
pozostawiono kwotę 82.041,00 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym. 
Niewykorzystane w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2019 r. środki finansowe w kwocie  
59.901,00 zł  zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. 
 
Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 
1. Budżet Obywatelski – Suchą nogą przez wieś ( Kobylnica, projekt)- wydatkowano  

kwotę 22.140 zł na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy 
ul. Łąkowej, Polowej i odcinka ul. Podgórnej w Kobylnicy. 

 
 

 


