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UCHWAŁA NR XVI/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 września 2011 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011
2032 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 
6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zm.)  w związku  z art.  121  ust.  8 oraz  art.  122  ust.  2 i  3 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej  z dnia  11  stycznia  2011  r. w sprawie  uchwalenia 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i Gminy  Swarzędz  na  lata  20112025  zmienionej 
uchwałą  Nr  VII/22/2011  Rady  Miejskiej  z dnia  25  stycznia  2011  r.,  zmienionej  uchwałą  Nr 
VIII/36/2011 Rady Miejskiej z dnia 22  lutego 2011 r., zmienionej uchwałą Nr X/42/2011 z dnia 
29  marca  2011  r.,  uchwałą  Nr  XII/58/2011  z dnia  24  maja  2011  r.,  uchwałą  Nr  XIII/81/2011 
z dnia  21  czerwca  2011  r.,  uchwałą  Nr  XIV/109/2011  z dnia  19  lipca  2011  r.,  uchwałą  Nr 
XV/116/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1)W §  1 uchwały  „Wieloletnia Prognoza Finansowa”  zmienia  się  treść  załącznika  nr  1,  który 
otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2)W §  2 uchwały  „Wieloletnia Prognoza Finansowa”  zmienia  się  treść  załącznika  nr  2,  który 
otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 20112032 wprowadza 
się następujące zmiany: 

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany i ustala się 
kwotę  dochodów  ogółem  w wysokości  134.396.016,68  zł  oraz  wydatków  ogółem 
w wysokości 145.025.991,68 zł. 
W  2011  roku  dokonano  podwyższenia  kwoty  rozchodów  z tytułu  spłaty  rat  kapitałowych 

oraz  wykupu  obligacji  do  kwoty  5.000.000,00  zł  oraz  zaktualizowano  w poszczególnych 
latach wydatki bieżące na obsługę długu. 

I)W części 1c – programy, projekty lub zadania pozostałe  w zakresie wydatków majątkowych 
następuje zmiana limitów zobowiązań w latach 20112014: 

1)W planie finansowym w 2011 roku następują niżej wymienione zmiany: 
1. Przebudowa  nawierzchni  ul.  Wrzesińskiej  w Swarzędzu  i Jasiniu  wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą – nr zad. 10 WPF – zwiększa się plan środków finansowych na 
2011 r. o kwotę 150.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 7.722.000,00 zł. 

2. 1. Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej – nr zad. 12 WPF – zwiększa się plan 
środków  finansowych  na  2011  r.  o kwotę  630.000,00  zł  oraz  limit  zobowiązań  do  kwoty 
8.720.000,00 zł. 

3. Budowa drogi  łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – nr zad. 18 
WPF –  zmniejsza  się  plan  środków  finansowych na  rok  2011 o kwotę  40.000,00  zł  oraz  limit 
zobowiązań do kwoty 17.602.500,00 zł. 

4. Przebudowa  ul.  Warzywnej  w Swarzędzu –  nr  zad.  20  WPF  –  zmniejsza  się  plan 
środków  finansowych  na  rok  2011  o kwotę  10.000,00  zł  oraz  limit  zobowiązań  do  kwoty 
3.290.000,00 zł. 

5. Budowa  układu  komunikacyjnego  łączącego  dworzec,  budynek  socjalny  przy  ul. 
Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną – nr zad. 
24 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2011 o kwotę 100.000,00 zł oraz limit 
zobowiązań do kwoty 250.000,00 zł. 

6. Budowa  i renowacja  mieszkań –  nr  zad.  36  WPF  –  zwiększa  się  plan  środków 
finansowych na rok 2011 o kwotę 30.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 8.396.000,00 zł. 

7. Modernizacja  placówek  oświatowych  w ramach  programu  rewitalizacji  placówek 
oświatowych na  terenie Gminy Swarzędz –  nr  zad. 40 WPF –  zmniejsza  się plan  środków 
finansowych na rok 2011 o kwotę 78.000,00 zł oraz  limit zobowiązań do kwoty 11.363.500,00 
zł. 

8. Rewitalizacja  placówek  przedszkolnych –  nr  zad.  42  WPF  –  zmniejsza  się  plan 
środków  finansowych  na  rok  2011  o kwotę  20.000,00  zł  oraz  limit  zobowiązań  do  kwoty 
1.480.000,00 zł. 

9. Budowa placów  zabaw  i miejsc  rekreacji  dla  dzieci  i młodzieży –  nr  zad.  50 WPF   
zmniejsza  się  plan  środków  finansowych  na  rok  2011  o kwotę  105.000,00  zł  oraz  limit 
zobowiązań do kwoty 582.200,00 zł. 
2)W planie finansowym w 2012 roku następują niżej wymienione zmiany: 
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1. Budowa  sieci  wodociągowej  w Jasiniu,  Zalasewie  i Rabowicach –  nr  zad.  3 WPF – 
zwiększa  się  plan  środków  finansowych  na  rok  2012  o kwotę  400.000,00  zł  oraz  limit 
zobowiązań  do  kwoty  800.000,00  zł.  W związku  z możliwością  zawarcia  umowy 
o dofinansowanie  zadania,  związanego  z budową  sieci  wodociągowej  na  terenie  wsi  Jasin 
z firmą  AQUANET  Poznań,  konieczne  jest  zwiększenie  planu  środków  finansowych  w 2012 
roku. 

2. Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu – nr 
zad. 7 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 100.000,00 zł oraz 
limit  zobowiązań  do  kwoty  500.000,00  zł. Wyżej wymieniona  kwota  zostanie  przeniesiona  na 
zadanie  ”Budowa  sieci  wodociągowej  w Jasiniu,  Zalasewie  i Rabowicach”.  Prace  związane 
z opracowaniem  dokumentacji  peronu  dla  szynobusu  planowane  są  do  rozpoczęcia  od  roku 
2013. 

3. Budowa  chodników  i zatok  autobusowych  przy  drogach  powiatowych –  nr  zad. 
8 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 100.000,00 zł oraz limit 
zobowiązań  do  kwoty  200.000,00  zł.  Wyżej  wymieniona  kwota  zostanie  przeniesiona  na 
zadanie  ”Budowa  sieci  wodociągowej  w Jasiniu,  Zalasewie  i Rabowicach”.  Pozostała  kwota 
zostanie  przeznaczona  na  skanalizowanie  odcinka  rowu  przydrożnego  w Puszczykowie 
Zaborzu. 

4. Budowa  chodnika  w ul.  Średzkiej  w Swarzędzu  i Zalasewie –  nr  zad.  9 WPF – 
zwiększa  się  plan  środków  finansowych  na  rok  2012  o kwotę  700.000,00  zł  oraz  limit 
zobowiązań  do  kwoty  3.285.080,00  zł.  Gmina  Swarzędz  zwróciła  się  do  Związku 
Międzygminnego  „Puszcza  Zielonka”  z propozycją  przejęcia  zadania  inwestycyjnego 
związanego  z budową  chodników  i przebudową  nawierzchni  wraz  z odwodnieniem  w ul. 
Średzkiej. W celu zawarcia umowy o inwestorstwo zastępcze oraz rozpoczęcie przebudowy ul. 
Średzkiej niezbędnym jest zwiększenie środków na rok 2012. 

5. Przebudowa  nawierzchni  ul.  Wrzesińskiej  w Swarzędzu  i Jasiniu  wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą – nr zad. 10 WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na 
rok 2012 o kwotę 700.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 7.022.000 zł. Wyżej wymieniona 
kwota  zostanie  przeniesiona  na  zadanie  „Budowa  chodnika  w ul.  Średzkiej  w Swarzędzu 
i Zalasewie”.  Zadanie  jest  w trakcie  realizacji  i kwota  700.000,00  zł  nie  będzie  wydatkowana 
w 2012 r. 

6. Przebudowa  nawierzchni  ulic  w Bogucinie –  nr  zad.  28  WPF  –  zmniejsza  się  plan 
środków  finansowych  na  rok  2012  o kwotę  200.000,00  zł  oraz  limit  zobowiązań  do  kwoty 
2.300.000,00  zł.  Wyżej  wymieniona  kwota  zostanie  przeniesiona  na  zadanie  ”Budowa  sieci 
wodociągowej w Jasiniu, Zalasewie i Rabowicach”. Pozostała kwota w wysokości 800.000,00 zł 
pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych. 

Wyżej wymienione zmiany są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik1.xls

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2011 r.

Zalacznik2.xls

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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