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UCHWAŁA NR X/43/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 marca 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, 235-237, 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 , zmnienionej Uchwałą Nr VII/23/2011 Rady 
Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011r., Uchwałą Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 
2011r., związku z Zarządzeniem Nr WSO 0151/14/2011 BMiG Swarzędz z dnia 31 stycznia 
2011r. wprowadza się następujące zmiany: 

1)W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.639.949 zł i ustala się 
plan po zmianach w wysokości 130.492.519 zł w tym: 

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 121.555.113 zł 
b)dochody majątkowe stanowią kwotę 8.937.406 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 36.087 zł 
i ustala się plan po zmianach w wysokości 7.512.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały 

3)W paragrafie 1, ust.2 pkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych 
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 
9.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 655.492 zł , zgodnie z załącznikiem nr 
3 do niniejszej uchwały 

4)W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.639.949 zł i ustala się plan po 
zmianach w wysokości 140.492.519 zł , w tym: 

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 103.910.366 zł 
b) wydatki majątkowe w wysokości 36.582.153 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 4 a do niniejszej uchwały 
5)W paragrafie 1, 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 36.087 
zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 7.512.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 
niniejszej uchwały 

6)W paragrafie 1, ust.2 pkt 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych 
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 
9.000 zł. Ustala się plan po zmianach w wysokości 655.492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 
6 do niniejszej uchwały 
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7)W załącznikach nr 1,2,3,4,5,6 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji 
budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej 
uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 4a 

8)W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki 
majątkowe o kwotę 2.502.700 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 36.582.153 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 

9)Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetowy w kwocie 
10.000.000 zł i planowane rozchody w kwocie 4.742.796 zł zostaną sfinansowane 
przychodami z tytułu: kredytów, pożyczek z WFOŚiGW i emisji obligacji komunalnych 

10)W paragrafie 5 uchwały budżetowej, załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszej uchwały 

11)W paragrafie 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu 
Gminy o 6.325 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 7.530.023 zł , w tym: 

- w ust. 1 dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
- celowe w kwocie 424.795 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały 
12)W paragrafie 9 uchwały budżetowej o kwote 262.000 zł zwiększa sie dochody z tytułu opłat 

i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się 
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, 
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały 

13)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 11 do niniejszej uchwały 

14)W paragrafie 13 , ust. 1 uchwały budżetowej ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji 
udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011 w wysokości 5.746.216,85 zł 

§ 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: 
Dochodów budżetowych 

1)W dziale 758 Różne rozliczenia , rozdz. 75801 - Minister Finansów pismem nr ST3-
4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r. poinformował o ostatecznej kwocie subwencji 
oświatowej na 2011 rok dla Gminy Swarzędz, która została zmniejszona o 426.536 zł 
i wynosi 20.911.595 zł 

2)W dziale 600 Transport i łączność, 
- w rozdziale 60004 – wprowadza się kwotę 955.406 zł , przekazaną ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącą refundacje poniesionych 
wydatków na realizację w 2010r. projektu pt. „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego 
systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz” 

- rozdz. 60014 - Starosta Poznański pismem Nr WD.5541-3-1/2011 z dnia 28.01.2011r. 
poinformował o zwiekszeniu o kwotę 9.000 zł środków na utrzymanie dróg powiatowych 
w granicach administracyjnych miasta Swarzędza na rok 2011, która po zmianach wynosi 
309.000 zł 

3)W dziale 750 Administracja publiczna , w rozdziale 75056, wprowadza się kwotę 36.087 zł 
stanowiącą dotację celową, przekazaną przez Prezesa GUS – pismo nr CBS-PK-OL-45-
NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011r., na przeprowadzenie narodowego spisu ludności 
i mieszkań w 2011 roku 

4)W dziale 801 Oświata i wychowanie , 
- W rozdziale 80101 wprowadza się kwotę 1.800.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, stanowiącą refundacje poniesionych wydatków na realizację 
w 2010r. projektu pt. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy 
Swarzędz”. 

- rozdz. 80110 - wprowadza się kwotę 3.992 zł tytułem przekazanego czynszu przez MALTA 
SKI Sp. z .o.o. z siedzibą w Poznaniu, za użytkowanie części gruntu na terenie Gimnazjum Nr 
2 w Swarzędzu, a przeznaczonego na ustawienie tablic reklamowych, 

5)W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 - o kwotę 
262.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, 
szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych 
rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska 

Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków budżetowych, zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Wydatków budżetowych 
1)w dziale 600 Transport i łączność – w rozdziale 60004 - zwiększenie o kwotę 8.000 zł 

planu wydatków rzeczowych, w tym: na pokrycie kosztów najmu punktu sprzedaży biletów 
swarzędzkiej komunikacji autobusowej, ze względu na planowaną przebudowę pętli 
autobusowej na os. Kościuszkowców 

2)w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 – zwiększenie o kwotę 240.000 
zł , w związku z koniecznością wykonania obowiązkowych wycen wartości rynkowej 
nieruchomości gruntowych, stanowiących własnośc Gminy. 
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3)w dziale 710 Działalność usługowa , rozdział 71004 – w ramach posiadanych środków, 
kwotę 20.000 zł z wydatków rzeczowych przenosi się do planu wynagrodzeń – w celu 
pokrycia wydatków związanych z udziałem w Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej 

4)w dziale 750 Administracja publiczna, 
- rozdział 75023 – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych - dotyczących wydatków 
eksploatacyjnych budynku przy ulicy Poznańskiej 25 o kwotę 8.000 zł / przeniesienie środków 
do dz.600, rozdz. 60004 - na pokrycie kosztów najmu tymczasowego punktu sprzedaży 
biletów / 

- z rozdziału 75095 – zwiększenie o kwotę 8.600 zł składki członkowskiej na rzecz Związku 
Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”. 

5)w dziale 758 Różne rozliczenia , w rozdziale 75801 – zwiększenie o kwotę 356.145 zł 
tytułem zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r. 

6)w dziale 801 Oświata i wychowanie, 
- w rozdziale 80101 - zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w szkołach 
podstawowych o kwotę 284.949 zł wynika ze zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów 
planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej Gminie na rok 2011 

- w rozdziale 80104 – zwiększenie o kwotę 6.325 zł planu dotacji, dotyczy pokrycia kosztów 
pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w niepublicznym przedszkolu w Gminie Czerwonak - 
zgodnie z zawartym porozumieniem 

- w rozdziale 80110 – łączne zmniejszenie o kwotę 178.334 zł, w tym: 
a) zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w gimnazjach o kwotę 182.326 zł wynika 

ze zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów planu dochodów z tytułu części oświatowej 
subwencji ogólnej Gminie na rok 2011 

b) zwiększenie o kwotę 3.992 zł, na pokrycie kosztów usług w zakresie sportu i rekreacji - 
/szkolenia narciarskie i snowboardowe/, świadczonych przez MALTA SKI. 

- w rozdziale 80146 – zmniejszenie o kwotę 6.325 zł /przeniesienie do rozdziału 80104 na 
pokrycie pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w niepublicznym przedszkolu w Gminie 
Czerwonak/ 

7)w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , w rozdziale 85495 – przeniesienie kwoty 
5.000 zł z wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych, dotyczy planowanego 
zakupu namiotu na potrzeby Sołectwa Janikowo Górne / realizacja w ramach Funduszu 
Sołeckiego/. 

8)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90003 – 
zmniejszenie o kwotę 5.000 zł oraz w rozdziale 90095 – zmniejszenie o kwotę 3.600 zł; 
powyższe środki zostały przeniesione do dz. 750, rozdz. 75095 – na zwiększenie składki 
członkowskiej Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO". 

9)w dziale 926 Kultura fizyczna , w rozdziale 92695 – kwotę 35.700 zł , będącą w dyspozycji 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, z planu wydatków bieżących 
przenosi się do wydatków majątkowych 

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego 
i planowanych rozchodów w 2011 roku, poprzez: 

- zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów o 141.000 zł 
- wprowadzenie kwoty 141.000 zł, tytułem planowanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 



Id: HWOWM-UPFSX-ZSYRT-MESPM-ADSFH. Podpisany Strona 3

Dokonuje się zmiany kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania 
poręczeń i gwarancji w roku 2011 i wpisuje się kwotę 5.746.216,85 zł . Powyższa zmiana 
wynika z aktualizacji kwot poręczeń pożyczek i kredytów zaciąganych przez Związek 
Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn."Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". 

W zakresie wydatków majątkowych: 
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 – zmniejszenie o kwotę 295.000 zł w roku 2011 i przesunięcie tej 
kwoty do realizacji w 2012 r. Zadanie to może zostać zrealizowane dopiero po zakończeniu 
robót kanalizacyjnych wykonywanych w ramach Związku Międzygminnego ‘’ Puszcza 
Zielonka”. 

Dział 600- Transport i łączność 
Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe 

1)Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, 
Słowackiego i Cmentarnej – zwiększenie o kwotę 200.000 zł z powodu wystąpienia robót 
dodatkowych- telekomunikacyjnych, wodnokanalizacyjnych oraz drogowych, których 
wykonanie jest konieczne do zakończenia procesu budowlanego. 

2)Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych – zmniejszenie 
o kwotę 100.000 zł. W ramach zadania miał zostać zmeliorowany odcinek rowu w ciągu 
drogi powiatowej w Puszczykowie Zaborze, jako I etap budowy chodnika. Na ogłoszony 
przetarg nieograniczony, do Urzędu wpłynęły oferty, które znacznie przekroczyły środki 
zaplanowane w budżecie na rok 2011. W związku z niemożliwością rozstrzygnięcia 
przetargu przesuwa się kwotę 100.000 zł na rok 2012. Powyższe umożliwi rozstrzygniecie 
przetargu na w/w zadanie w 2012 r. 

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne 
1)Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej – zwiększa się środki na powyższym 

zadaniu o kwotę 2.440.000 zł. W związku z wcześniejszym wydawaniem decyzji przez 
Starostę Poznańskiego o odszkodowaniu za przejęte grunty pod w/w inwestycję, a środki na 
ten cel zostały zaplanowane dopiero w 2012 r., zaszła konieczność przesunięcia 
zaplanowanej w 2012 r. kwoty 2.440.000 zł do planu na 2011 r. 

2)Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej – zmniejszenie środków 
o kwotę 154.000 zł w 2011 r. i przesunięcie tej kwoty na rok 2012. Realizacja zadania 
uzależniona jest od realizacji kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach Związku 
Międzygminnego ‘’ Puszcza Zielonka” , której wykonanie zaplanowane jest w bieżącym 
roku. 

3)Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej – zmniejszenie 
wartości zadania o kwotę 30.000 zł w 2011 r.. Na reazliację inwestycji w 2012 r. 
zaplanowana jest kwota 2.200.000 zł. 

4)Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – zmniejszenie 
środków na zadaniu o kwotę 102.500 zł. 

5)Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie – wprowadza się plan na 2011 r. 
w wysokości 6.500 zł. z przeznaczeniem na opłaty notarialne związane z podziałem 
nieruchomości w rejonie ulicy Spadochronowej oraz na zaktualizowanie map zasadniczych, 



Id: HWOWM-UPFSX-ZSYRT-MESPM-ADSFH. Podpisany Strona 4

niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy sieci 
wodociągowej w ul. Spadochronowej oraz Nowowiejskiego w Gruszczynie. 

6)Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie – zmniejszenie 
planu o kwotę 400.000 zł w 2011 r. i przesunięcie jej na rok 2012 oraz przesunięcie 
zaplanowanej na 2013 r. kwoty 500.000 zł również na rok 2012. Powyższe zadanie może 
być realizowane dopiero po zakończeniu robót kanalizacyjnych wykonywanych w ramach 
Związku Międzygminnego ‘’ Puszcza Zielonka”. Taki ruch środków daje możliwość 
wykonania w/w zadania już w 2012 r. 

7)Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim / porozumienie/ - 
w związku z niewykorzystaniem środków na zadaniu w kwocie 795.000 zł w roku 2010, 
zwiększa się plan na rok 2011 o w/w kwotę. 

8)Budowa sieci parkingów na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – dokonuje się zmiany 
nazwy zadania z ‘’ Budowa sieci parkingów na terenie osiedli w Swarzędzu” na ‘’ Budowa 
sieci parkingów na terenie Miasta i Gminy Swarzędz’’, jednocześnie zwiększa się środki na 
powyższym zadaniu o kwotę 10.000 zł w 2011 r. z przeznaczeniem na opracowanie 
dokumentacji. 

9)Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora – zwiększenie o kwotę 20.000 zł, 
która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z nadzorem inwestorskim 
poszczególnych branż związanych z realizacją zadania. 

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

1)Budowa i renowacja mieszkań - wprowadza się kwotę 66.000 zł. z przeznaczeniem na 
wykonanie dokumentacji na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Staniewskiego 
w Swarzędzu oraz zwiększa się plan na realizację zadania w 2012 r. o kwotę 491.000 zł. 

Dział 750- Administracja publiczna 
Rozdz. 75023- Urzędy Gmin 

1)Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG – zmiana 
nazwy zadania z ‘’ Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMiG’’ 
na ‘’ Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG’’. 
zwiększenie wartości zadania o kwotę 220.000 zł. Zmiana wynika z konieczności 
modernizacji sprzętu teleinformatycznego oraz rozszerzenia funkcjonalności 
oprogramowania. 

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdz. 75495- Pozostała działalność 

1)Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędza – wprowadza się nowe 
zadanie na kwotę 180.000 zł w związku z koniecznością przygotowania projektów oraz 
wybudowania nowych punktów kamerowych. 

Dział 801- Oświata i wychowanie 
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 

1)Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie – przesunięcie planowanej kwoty 500.000 zł 
w 2011r. do realizacji w 2012 r. 

2)Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek 
oświatowych na terenie Gminy Swarzędz /termomodernizacja/ – zwiększenie o kwotę 
619.000 zł planu w 2011 r. Planuje się przeprowadzenie termomodernizacji Gimnazjum nr 
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3 w Swarzędzu i w związku z tym, z uwagi na wielkość obiektu niezbędnym jest zwiększenie 
środków w bieżącym roku. 

Dział 851- Ochrona zdrowia 
Rozdz. 85195- Pozostała działalność 

1)Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby 
zdrowia – zmniejszenie o kwotę 425.000 zł i zwiększenie w 2013 r. o kwotę 500.000 zł. 
Z uwagi na zawartą umowę dzierżawy obiektu przychodni w Kobylnicy, proponuje się 
rozpoczęcie remontu obiektu po wygaśnięciu przedmiotowej umowy tj. w 2013 r. 

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność 
Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne – zadanie realizowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego – wprowadza się kwotę 5.000 zł / przesunięcie środków z wydatków 
bieżących/ 

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

1)Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu – zmniejsza 
się kwotę planu o 150.000 zł w 2011 r. Otwarcie ofert pozwala umniejszyć planowane środki 
finansowe na realizację tego zadania. 

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic 
1)Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – 

zmniejszenie planu o kwotę 200.000 zł na 2011 r. 
Dział 926 – Kultura fizyczna 
Rozdz. 92601- Obiekty sportowe 

1)Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora 
Swarzędzkiego – zwiększenie planu w 2011 roku o kwotę 262.000 zł. Źródłem pokrycia, 
części zadania dotyczącej rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego, będzie kwota 262.000 zł, tj. 
kwota środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz 
planowana pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w łącznej kwocie 208.000 zł, w tym 141.000 
zł w 2011 r. i 67.000 zł w 2012 r. 

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność 
1)Zakup świetlnej tablicy wyników – wprowadza się kwotę 21.000 zł na zakup tablicy 

niezbędnej do wyposażenia hali sportowej. 
2)Zakup sondy do regulacji dozowania chloru i jego pomiarów - wartość zakupu sondy 

wynosi 4.000 zł. Urządzenie ma za zadanie regulację dozowania chloru i jego pomiarów 
w basenach pływalni SCSiR. 

3)Zakup belownicy do zgniatania i prasowania śmieci – wprowadza się kwotę 10.700 zł na 
zakup belownicy do zgniatania i prasowania śmieci dla SCSiR, kosztem zmniejszenia opłat 
za wywóz nieczystości stałych. Oszczędności w ciągu następnych lat z tego tytułu wyniosą 
ok. 75% ponoszonych wydatków na w/w cel. 
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