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UCHWAŁA NR VII/22/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2011-2025 

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, 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 2011-2025, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1)W paragrafie 1 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2011 
w punkcie 2 - wydatki bieżące - zmienia się kwotę wydatków bieżących, w punkcie 10 - 
wydatki majątkowe - zmienia się kwotę wydatków majątkowych, w punkcie 10a zmienia się 
kwotę wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp, zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały. 

2)W paragrafie 2 w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się 
zmiany w części 1c – programy, projekty lub zadania pozostałe – w wykazie wydatków 
majątkowych na rok 2011, zgodnie z załącznikiem 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 2011-2025 
wprowadza się zmiany dotyczące wydatków budżetowych, w tym: 

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w części 1c 
– programy, projekty lub zadania pozostałe – w wykazie wydatków majątkowych na rok 
2011: 

1)Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie – nr zad. 9 WPF – 
zwiększa się plan środków finansowych na rok 2011 o kwotę 6.000 zł oraz limit zobowiązań 
na lata 2011-2014 do kwoty 2.586.000 zł 

2)Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie – nr zad. 13 
WPF – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2011 o kwotę 200.000 zł oraz limit 
zobowiązań na lata 2011-2014 do kwoty 2.300.000 zł 

3)Budowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej – nr zad. 15 WPF – zmniejsza 
się plan środków finansowych na rok 2011 o kwotę 46.000 zł oraz limit zobowiązań na lata 
2011-2014 do kwoty 2.954.000 zł 

4)Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji 
placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz /termomodernizacja/ - nr zad. 40 
WPF – zmniejsza się plan środków finansowych o kwotę 1.200.000 zł oraz limit zobowiązań 
na lata 2011-2014 do kwoty 10.900.000 zł 

5)Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleońskiej - nr zad. 17 WPF - 
zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2011 o kwotę 70.000 zł oraz limit 
zobowiązań na lata 2011-2014 do kwoty 2.230.000 zł. 

Wyżej wymienione zmiany są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 
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