
Id: BEXTZPNNTNLRMCOTFMILMDEIN. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XVI/120/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z 2001  r., Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.),  art.  211,  212,  214, 
215,  222,  235237,  239,  258  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009r.  o finansach  publicznych  / 
Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

W  uchwale  budżetowej  Nr  V/18/2011  Rady Miejskiej  z dnia  11  stycznia  2011r.  w sprawie 
uchwalenia  budżetu  Miasta  i Gminy  na  2011  rok  ,  zmienionej  Uchwałą  Nr  VII/23/2011  Rady 
Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011r., Uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 22  lutego 2011r., Uchwałą 
Nr X/43/2011 z dnia 29 marca 2011r., Uchwałą Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 2011r., Uchwałą 
Nr XIII/80/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., Uchwałą Nr XV/117/2011 z dnia 9 sierpnia 2011r., 

w  związku  z Zarządzeniem Nr WSO  0151/14/2011  Burmistrza Miasta  i Gminy  Swarzędz 
z dnia  31  stycznia  2011r.,  Zarządzeniem  Nr  WSO  0050.1.26.2011  z dnia  31.03.2011r., 
Zarządzeniem  Nr  WSO  0050.1.41.2011  z dnia  10.05.2011r.,  Zarządzeniem  Nr  WSO 
0050.1.46.2011  z dnia  30  maja  2011r.,  Zarządzeniem  Nr  WSO  0050.1.54.2011  z dnia  30 
czerwca  2011r.,  Zarządzeniem  Nr  WSO  0050.1.77.2011  z dnia  31  sierpnia  2011  r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)W paragrafie  1,  ust.  1 zwiększa  się dochody budżetowe o kwotę 670.589,50  zł i  ustala  się 
plan po zmianach w wysokości 134.396.016,68 zł w tym: 
a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 123.391.996,00 zł 
b) dochody majątkowe stanowią kwotę 11.004.020,68 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

2)W  paragrafie  1,  ust.2  pkt  1 zwiększa  się  dochody  związane  z realizacją  zadań  z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 30.274 zł 
i ustala się plan po zmianach w wysokości 7.787.043 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

3)W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.300.564,50 zł i ustala się plan po 
zmianach w wysokości 145.025.991,68 zł , w tym: 
a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 105.416.206 zł 
b) wydatki majątkowe w wysokości 39.609.785,68 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały 

4)W  paragrafie  2,  ust.2  pkt  1 zwiększa  się  wydatki  związane  z realizacją  zadań  z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 30.274 zł 
i ustala  się  plan  po  zmianach  w wysokości 7.787.043  zł ,  zgodnie  z załącznikiem  Nr  4 do 
niniejszej uchwały 

5)W  załącznikach  nr  1,2,4,5  do  uchwały  budżetowej  odpowiednie  podziałki  klasyfikacji 
budżetowej  otrzymują  brzmienie  określone  w załącznikach  nr  nr  1,2,3,4  do  niniejszej 
uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 3a 
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6)W  paragrafie  3 ust.  1,  w załączniku  Nr  7 do  uchwały  budżetowej  zwiększa  się  wydatki 
majątkowe o kwotę 670.257 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 39.609.785,68 zł , 
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 

7)Paragraf  4 uchwały  budżetowej  otrzymuje  brzmienie:  ”Źródłem  pokrycia  deficytu 
budżetowego  w kwocie 10.629.975  zł będą  wolne  środki,  obligacje  komunalne  oraz 
pożyczki” 

8)W paragrafie 5 uchwały budżetowej określa się łączną kwotę planowanych: 
1. przychodów budżetu w wysokości 15.629.975 zł, 
2. rozchodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 

9)W  paragrafie  6 uchwały  budżetowej  określa  się  limit  zobowiązań  z tytułu  zaciągniętych 
kredytów  i pożyczek oraz  emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17.141.000  zł, z 
tego na: 
1. finansowanie planowanego deficytu budżetu 10.141.000 zł 
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł 
3. spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z tytułu  emisji  papierów  wartościowych 

i kredytów 5.000.000 zł 
10)W  paragrafie  7 uchwały  budżetowej  zwiększa  się  kwotę  dotacji  udzielanych  z budżetu 
Gminy o 673.971 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 8.255.944 zł , w tym: 
1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 celowe w kwocie 555.895 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 7 

2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 podmiotowe w kwocie 4.322.399 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 8 

11)W  paragrafie  9 uchwały  budżetowej  dokonuje  się  przesunięcia  środków  finansowych 
między  zadaniami  związanymi  z ochroną  środowiska  i gospodarki  wodnej,  zgodnie 
z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały 

12)W  paragrafie  10  uchwały  budżetowej  zestawienie  wydatków  z podziałem  kwot  oraz 
określeniem  przedsięwzięć  do  realizacji  dla  poszczególnych  sołectw  otrzymuje  nowe 
brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. 

Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w sposób  zwyczajowo 
przyjęty. 
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Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2011 rok wprowadza się zmiany w zakresie: 
I) Dochodów budżetowych: 
W dziale 600 Transport  i łączność, rozdz. 60016 zmniejsza się dotację celową o kwotę 

100  zł  zgodnie  z pismem  przekazanym  przez  Wojewodę  Wielkopolskiego  nr  FB.I6.3111
290/11 z dnia 8 września 2011 r. , na zadanie pn: „Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej 
i Kirkora w Swarzędzu”. 
W  dziale  751  Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontroli  i ochrony 

prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 , wprowadza się dotację celową w kwocie 30.274 zł 
przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DPZ580511 z dnia 29 sierpnia 2011 
r.,  z przeznaczeniem  na  sfinansowanie  zadań  związanych  z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP. 
W dziale 758 Różne rozliczenia,  rozdz. 75814 wprowadza się dotację celową w kwocie 

32.306  zł  przekazaną  przez  Wojewodę  Wielkopolskiego  pismem  nr  FB.I4.3111261/11 
z dnia  18  sierpnia  2011  r.,  stanowiącą  refundację  poniesionych  wydatków  w 2010  r. 
w ramach funduszu sołeckiego. 
W dziale 852 Pomoc społeczna: 
 rozdz. 85216 o kwotę 3.081 zł zwiększa się dotację celową, przekazaną przez Wojewodę 
Wielkopolskiego  pismem  nr  FB.I8.3111285/11  z dnia  05  września  2011  r.,  na 
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 
 rozdz.  85295 wprowadza  się  dotację  celową  w kwocie  82.863  zł  przekazaną  przez 
Wojewodę  Wielkopolskiego  pismem  nr  FB.I8.3111215/11  z dnia  22  lipca  2011  r.,  na 
dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
 rozdz. 85219 zwiększenie o kwotę 18.522,50 zł z tytułu przelewu zaliczki przez Narodową 
Agencję w wysokości 80 % kwoty przyznanych środków finansowych na realizację projektu 
„  Academy  of  New  Possibilities”  ,zgodnie  z umową  finansową  nr  21/64/2011  Program 
„Młodzież  w działaniu  Akcja  2.  Wolontariat  Europejski.  Powyższy  projekt  realizowany 
będzie  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Swarzędzu.  Główne  działania  projektu 
koncentrują  się  wokół  organizowania  różnego  rodzaju  zajęć  wspierających  rozwój  dzieci 
i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt 
opiera  się  głównie  na  nieodpłatnej  pracy  wolontariusza  w dwóch  świetlicach  świetlicy 
integracyjnoterapeutycznej  w Gruszczynie  oraz  Placówce  Wsparcia  Dziennego 
w Swarzędzu. Celem projektu jest z jednej strony zapewnienie wolontariuszowi możliwości 
nieformalnego uczenia się, głównie poprzez doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, 
z drugiej  strony  wzmacnianie  pozycji  grup  mniej  uprzywilejowanych  (  dzieci  i młodzież 
zagrożona wykluczeniem społecznym). 
Kwoty dotacji zostały uwzględnione w planie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem. 
W dziale 600 Transport i łączność: 
 w rozdz. 60004  wprowadza się kwotę 26.924 zł  tytułem zwrotu nadpłaconych składek, 
wynikających  z ujednolicenia  terminu  ubezpieczenia,  dokonanego  przez  Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe INTERRISK, 
 w rozdz. 60016 wprowadza się kwotę 27.644 zł stanowiącą kary umowne za nieterminowe 
wywiązanie się z umów przez firmy świadczące usługi na rzecz Gminy Swarzędz 
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005: 
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 wprowadza  się  kwotę  239.519  zł,  stanowiącą  naliczenie  kary  z tytułu  końcowego 
rozliczenia umowy z konsorcjum MAXISTARJEDYNKA, 
 wprowadza się kwotę 100.000 zł z tytułu przepadku wadium na korzyść Gminy Swarzędz 
W dziale 750 Administracja publiczna: 
 rozdz.  75023 ,  wprowadza  się  kwotę  39.830  zł  tytułem  zwrotu  za  energię  i gaz, 
w budynkach będących własnością Gminy, 
 rozdz.  75095 ,  wprowadza  się  kwotę  42.403  zł  zgodnie  z pismem  nr  WWPE423027
3/11/AKa/AP  z dnia  8 czerwca  2011  r.,  stanowiącą  refundację  poniesionych  wydatków 
w 2010  r.  na  projekt  „  Ochrona  najbiedniejszych  mieszkańców  Gminy  Swarzędz  przed 
wykluczeniem cyfrowym” zgodnie z umową nr POIG.08.03.0030001/0904 
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej: 
 rozdz. 75615  wprowadza się kwotę 723 zł z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych, 
 rozdz.  75616   wprowadza  się  kwotę  10.015  zł  z tytułu  kosztów  upomnień  od  osób 
fizycznych 
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 
 rozdz. 90020  wprowadza się kwotę 16.585 zł stanowiącą wpływy z opłaty produktowej 
II) Wydatków budżetowych bieżących 

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 
a) w  rozdziale  01010  –  zwiększenie  o kwotę  126.800  zł  dotyczy  wydatków  ponoszonych  na 
odprowadzanie ścieków w Gruszczynie 
2. w dziale 600 Transport i łączność 

a) w  rozdziale  60004  –  zmniejszenie  o kwotę  20.000  zł  zaplanowanych  środków  na  pokrycie 
kosztów związanych z usługą komunikacji autobusowej MPK Poznań linia 55 

b) w  rozdziale  60016  –  łączne  zmniejszenie  kwoty  planu wydatków  bieżących  o 654.000  zł  , 
w tym: 
 przeniesienie  kwoty  540.000  zł  z planu  wydatków  rzeczowych  do  planu  wydatków 
majątkowych / zwiększenie planu finansowego na budowę ulicy Planetarnej/, 
 zmniejszenie  o kwotę  120.000  zł  planu  wydatków  rzeczowych,  w tym  min.  /środków 
zaplanowanych na budowę progów zwalniających, na oznakowanie dróg gminnych/, 
 zwiększenie o kwotę 6.000 zł na wykonanie tablic z nazwami ulic 
3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 

a) w  rozdziale  70005  –  zwiększenie  planu  wydatków  bieżących  o 44.000  zł  ,  w tym  kwota 
37.000  zł  dotyczy  wypłaty  kar  i odszkodowań  na  rzecz  osób  fizycznych  oraz  7.000  zł 
wydatków ponoszonych na ogłoszenia prasowe, 
4. w dziale 710 Działalność usługowa 

a) w rozdziale 71004 –zmniejszenie planu o łączną kwotę 10.194 zł, w tym: planu wynagrodzeń 
z tyt. umów zleceń o 8.600 zł i wydatków rzeczowych o kwotę 1.594 zł. 

b) w  rozdziale  71014  –  zmniejszenie  o kwotę  50.000  zł  zaplanowanych  środków  na 
opracowania geodezyjne i kartograficzne 
5. w dziale 750 Administracja publiczna, 
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a) rozdział 75022 – o kwotę 10.194 zł zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych – 
wypłaty  diet  radnym  z tytułu  uczestnictwa  w posiedzeniach  Komisji  Urbanistyczno
Architektonicznej 

b) rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych budynku 
przy  ulicy  Poznańskiej  nr  25.  Ponadto  kwotę  40.000  zł  z planu  wynagrodzeń  /umowy
zlecenia/ przenosi się do wydatków rzeczowych na opłaty pocztowe 
6. w dziale 801 Oświata i wychowanie, 

a) w rozdziale 80101 – zmiany dotyczą: 
 o  kwotę 274.438  zł  zwiększa się plan  finansowy Szkoły Podstawowej w Wierzonce, w tym: 
kwota  17.000  zł  dotyczy  świadczeń  na  rzecz  osób  fizycznych  (dodatki  wiejskie 
i mieszkaniowe,  zapomogi  zdrowotne,  ekwiwalenty  za  pranie  odzieży),  kwota  224.307  zł – 
planu wynagrodzeń oraz kwota 33.131 zł – wydatków rzeczowych 
 przesunięcie  kwoty  78.000  zł  z wydatków  majątkowych  do  wydatków  bieżących,  celem 
zwiększenia  środków  na  wykonanie  niezbędnych  prac  remontowych  w szkołach 
podstawowych (40.000 zł) i gimnazjum (38.000 zł), w tym: 

Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększenie o kwotę 28.000 zł, 
Szkoła Podstawowa Nr 4 – zwiększenie o kwotę 12.000 zł 

 o  łączną  kwotę  45.536  zł  zmniejsza  się  plan  wynagrodzeń  i składek  od  nich  naliczanych 
w szkołach podstawowych / niewykorzystane „13”/ 

b) w rozdziale 80104 – zmiany dotyczą: 
 o  kwotę  15.082  zł  zwiększa  się  plan  finansowy  oddziału  przedszkolnego  w Szkole 
Podstawowej  w Wierzonce,  w tym:  na  wynagrodzenia  i pochodne  przeznacza  się  kwotę 
14.409 zł oraz kwotę 673 zł na fundusz socjalny, 
 w  związku  z utworzeniem  w roku  szkolnym  2011/2012  trzeciego  oddziału  przedszkolnego 
w Szkole  Podstawowej  w Kobylnicy,  zwiększa  się  plan  wynagrodzeń  i składek  od  nich 
naliczanych o kwotę 37.080 zł, 
 o  łączną  kwotę  553.971  zł  zwiększa  się  plan  dotacji  podmiotowych  dla  przedszkoli 
publicznych  i niepublicznych,  prowadzonych  przez  osoby  prywatne.  Powyższe  wynika  ze 
zmiany kosztów, jakie Gmina Swarzędz ponosi na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu 
publicznym prowadzonym przez Gminę, jak również ze zmiany liczby dzieci uczęszczających 
do tych placówek, 
 zgodnie  z zawartym  porozumieniem  odnośnie  uczęszczania  dzieci  z Gminy  Swarzędz  do 
przedszkoli na terenie sąsiednich gmin, zwiększa się plan dotacji celowej dla Miasta Poznania 
o kwotę  120.000  zł.  Wynika  to  z faktu  ,  że  zwiększyła  się  liczba  dzieci  w przedszkolach 
publicznych i niepublicznych na terenie miasta Poznania 
 o  kwotę  55.377  zł  zmniejsza  się  plan  wynagrodzeń  i składek  od  nich  naliczanych 
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych / niewykorzystane „13”/ 

c) w rozdziale 80110 – zmiany dotyczą: 
 o kwotę 975 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w gimnazjach / 
niewykorzystane „13”/ 
 o  kwotę  38.000  zł  zwiększa  się  środki  na  wykonanie  niezbędnych  prac  remontowych 
w Gimnazjum Nr 3 
7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

a) w rozdziale 85401 zmiany dotyczą: 
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 o  kwotę  8.476  zł  zwiększa  się  plan  finansowy  świetlicy  szkolnej  w Szkole  Podstawowej 
w Wierzonce, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 8.086 zł oraz kwotę 
390 zł na fundusz socjalny, 
 o  kwotę  14.800  zł  zwiększa  się  plan  na  wynagrodzenia  i pochodne  świetlicy  szkolnej 
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, 
 o kwotę 9.122 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w świetlicach 
szkolnych / niewykorzystane „13”/ 

b) w  rozdziale  85417  o kwotę  213  zł  zmniejsza  się  plan  wynagrodzeń  i składek  od  nich 
naliczanych w schronisku młodzieżowym / niewykorzystane „13”/ 
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

a) w  rozdziale  90001    zwiększenie  o kwotę  15.000  zł  dotyczy  wydatków  ponoszonych  na 
utrzmanie hydrantów na terenie miasta i gminy, 

b) w  rozdziale  90003  –  zwiększenie  o kwotę  72.300  zł  dotyczy  wydatków  związanych 
z oczyszczaniem miasta przez ZGK 

c) w rozdziale 90015 – zmniejszenie o kwotę 39.100 zł zaplanowanych środków na konserwację 
oświetlenia 
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

a) rozdz.  92109  –  zwiększenie  o kwotę  3.200  zł  na  zakup  gablot  ogłoszeniowych  przy 
świetlicach wiejskich 
10. W dziale 926 Kultura fizyczna 

a) w rozdziale 92601 – kwotę 17.600 zł dotyczącą bieżącego wyposażania i utrzymania placów 
zabaw i terenów sportowych przenosi się do planu wydatków majątkowych, powyższa zmiana 
dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, 

b) w rozdziale 92695 – o kwotę 4.343 zł zwiększa się plan wydatków rzeczowych /przesunięcie 
niewykorzystanych środków z planu wydatków majątkowych/ 

III)  Dokonuje  się  zmiany  w planie  przychodów  i rozchodów  związanych  z pokryciem 
deficytu budżetowego poprzez: 
a) wprowadzenie wolnych środków z 2010 roku w kwocie 488.975 zł 
b) wprowadzenie kwoty 5.000.000 zł, tytułem planowanej emisji obligacji komunalnych 
c) umniejszenie o kwotę 4.601.796 zł zaplanowanej kwoty kredytów  i pozostałych pożyczek 
na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych 

d) zwiększenie  rozchodów  o kwotę  257.204  zł,  tj.  o spłatę  przypadającej  na  rok  2011  raty 
kredytu w BRE Banku Hipotecznym S.A. oraz w ING Banku Śląskim S.A. 
IV) W zakresie wydatków majątkowych: 
Dział 600 Transport i łączność 
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe 

1. Przebudowa  nawierzchni  ul.  Wrzesińskiej  w Swarzędzu  i Jasiniu  wraz 
z infrastrukturą –  w związku  z koniecznością  zlecenia  dodatkowych  robót  przy  realizacji 
zadania  należy  zwiększyć  plan  środków  finansowych na 2011 o kwotę  150.000  zł. Powyższa 
kwota będzie przekazana w formie dotacji do Starostwa Powiatowego 

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 
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1. Budowa  drogi  –  przedłużenie  ul.  Planetarnej –  w związku  z realizacją  zadania 
w ramach  „spec  ustawy”,  a tym  samym  koniecznością  wykupu  gruntów  zajętych  pod  pas 
drogowy ul. Planetarnej, zwiększa się plan środków finansowych na 2011 o kwotę 630.000,00 
zł. 

2. Budowa  drogi  łączącej  ul.  Rabowicką  z drogą  krajową  Nr  92 w Jasiniu w  związku 
z udzieleniem  zamówienia  na  opracowanie  dokumentacji  projektowych,  istnieje  możliwość 
zmniejszenia planu o niewykorzystane środki w wysokości 40.000 zł. 

3. Przebudowa  ul.  Warzywnej  w Swarzędzu   zmniejszenie  planu  o kwotę  10.000  zł, 
w bieżącym roku powyższa kwota nie zostanie wydatkowana. 

4. Budowa  układu  komunikacyjnego  łączącego  dworzec,  budynek  socjalny  przy  ul. 
Sienkiewicza  oraz  przebudowa  skrzyżowania  drogi  krajowej  92  z ul.  Stawną w  związku 
z rozstrzygnięciem przetargu,  istnieje możliwość zmniejszenia planu o niewykorzystane w roku 
bieżącym środki w wysokości 100.000 zł. 

5. Przebudowa  skrzyżowania  ulicy  Granicznej  i Kirkora   inwestycja  zakończona 
i rozliczona; zmniejszenie planu o kwotę 15.000 zł. 

6. Budowa  alei  spacerowej  ze  ścieżką  rowerową  wraz  z infrastrukturą  towarzyszącą 
nad  jeziorem  w Swarzędzu  wraz  z przystanią –  inwestycja  zakończona  ,  możliwość 
zmniejszenia planu o kwotę 5.000 zł. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

1. Budowa  i renowacja mieszkań   zwiększenie  planu  środków  finansowych na 2011  rok 
o kwotę  30.000  zł  wynika  z konieczności  zawarcia  umów  z gestorami  sieci  na  wykonanie 
przyłączy  gazowego  i elektrycznego  do  budynku  wielorodzinnego  przy  ul.  Staniewskiego 
w Swarzędzu. 

2. Zmiana  sposobu użytkowania wraz  z remontem budynku przy  ul.  Sienkiewicza  19 
w Swarzędzu   zwiększa  się  plan  środków  finansowych  na  2011  o kwotę  150.000  zł, 
z przeznaczeniem  na  przystosowanie  pomieszczeń  szybów  windowych  na  pomieszczenia 
gospodarcze w budynku wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza 19. 

3. Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Swarzędzu –wprowadza się kwotę 
70.000  zł,  na  wykonanie  termomodernizacji  budynku,  celem  zabezpieczenia  go  przed 
degradacją. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 
w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe 

1. Modernizacja  placówek  oświatowych  w ramach  programu  rewitalizacji  placówek 
oświatowych na terenie Gminy Swarzędz –zmniejszenie planu o kwotę 78.000 zł, powyższą 
kwotę  przenosi  się  do wydatków bieżących na wykonanie  niezbędnych  remontów w szkołach 
podstawowych i gimnazjum. 

w rozdziale 80104  Przedszkola 
1. Rewitalizacja placówek przedszkolnych istnieje możliwość zmniejszenia planu w 2011 

roku o niewykorzystane środki w wysokości 20.000,00 zł 
Dział 926 – Kultura fizyczna 
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 

1. Budowa  placów  zabaw  miejsc  rekreacji  dla  dzieci  i młodzieży –  istnieje  możliwość 
zmniejszenia planu o niewykorzystane środki w wysokości 105.000 zł 
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2. Doposażenie  placu  zabaw  w Wierzenicy ,  zadanie  realizowane  w ramach  Funduszu 
Sołeckiego  –  zwiększa  się  plan  o kwotę  6.000,00  zł  (przesunięcie  środków  z wydatków 
bieżących) 

3. Doposażenie  placu  zabaw w Karłowicach ,  zadanie  realizowane  w ramach  Funduszu 
Sołeckiego – wprowadza się plan w wysokości 6.000,00 zł  (przesunięcie środków z wydatków 
bieżących) 

4. Doposażenie  placu  zabaw  w Kruszewni ,  zadanie  realizowane  w ramach  Funduszu 
Sołeckiego – wprowadza się plan w wysokości 5.600,00 zł  (przesunięcie środków z wydatków 
bieżących) 

w rozdziale 92695 Pozostała działalność 
1. Zakup  świetlnej  tablicy  wyników   istnieje  możliwość  zmniejszenia  planu 

o niewykorzystane środki w wysokości 4.407 zł, 
2. Zakup  sondy  do  regulacji  dozowania  chloru  i jego  pomiarów –  zwiększenie  planu 

środków finansowych na 2011 rok o kwotę 764 zł 
3. Zakup  belownicy  do  zagniatania  i prasowania  śmieci –  istnieje  możliwość 

zmniejszenia planu o niewykorzystane środki w wysokości 700 zł. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETOWE 2011 27 09 2011 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik2.xls

DOCHODY BUDZETOWE 2011 ZAD ZLEC 27 09 2011 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik3.xls

WYDATKI 2011 ZMIANY 27 09 2011 

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

Zalacznik1.xls
Zalacznik2.xls
Zalacznik3.xls
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z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik3a.xls

WYDATKI PO ZMIANACH 27 09 2011 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik4.xls

WYDATKI 2011 ZADANIA ZLECONE 27 09 2011 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik5.xls

WYKAZ ZADAN MAJATKOWYCH 2011 ZM 27 09 2011 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik6.xls

NIEDOBOR 2011 ZM 27 09 2011 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik7.xls

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH 2011 ZM 27 09 2011 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik8.xls

Zalacznik3a.xls
Zalacznik4.xls
Zalacznik5.xls
Zalacznik6.xls
Zalacznik7.xls
Zalacznik8.xls
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WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH 2011 27 09 2011 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik9.xls

OCHRONA SRODOWISKA 2011 ZM 27 O9 2011 

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/120/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik10.xls

FUNDUSZ SOLECKI 2011 ZM 27 09 2011 

Zalacznik9.xls
Zalacznik10.xls

