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UCHWAŁA NR XXI/183/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  4,  pkt  9 lit.  i,  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, 235237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
/ Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/ 
Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale budżetowej Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok, 

Wprowadza się następujące zmiany: 
1)W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.671,70 zł i ustala się plan 
po zmianach w wysokości 134.993.671,70 zł w tym: 

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 130.533.671,70 zł 
b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.460.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 
2)W  paragrafie  2 zwiększa  się  wydatki  budżetowe  o kwotę 4.671,70  zł i  ustala  się  plan  po 
zmianach w wysokości 140.053.375,70 zł , w tym: 

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 105.050.997,70 zł 
b) wydatki majątkowe w wysokości 35.002.378 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 
3)W załącznikach nr 1,4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej 
otrzymują  brzmienie  określone  w załącznikach  nr  nr  1,  2 do  niniejszej  uchwały,  ponadto 
dodaje się załącznik nr 2a 

4)W  paragrafie  3 ust.  1,  w załączniku  Nr  7 do  uchwały  budżetowej  zwiększa  się  wydatki 
majątkowe  o kwotę  900.000  zł  i ustala  się  plan  po  zmianach  w wysokości  35.002.378  zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 

5)W  paragrafie  8 uchwały  budżetowej,  załącznik  nr  13  otrzymuje  nowe  brzmienie  i stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 

6)W paragrafie 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy ogólnej wynosi 520.000 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 2012 rok wprowadza się zmiany dotyczące: 
Dochodów budżetowych 

1)W  dziale  801  Oświata  i wychowanie,  rozdział  80101  wprowadza  się  kwotę  4.671,70  zł 
tytułem  odszkodowania  przekazanego  przez  Towarzystwo  Ubezpieczeń  INTERRISK 
w Toruniu za szkodę zaistniałą podczas pożaru sali w SP 1 w Swarzędzu 
Wydatków bieżących 

1)W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł 
2)W dziale 600 Transport i łączność : 

 w  rozdziale  60014  –  zmniejszenie  o kwotę  100.000  zł  planu wydatków  rzeczowych – 
środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych , 

3)W dziale 801 Oświata i wychowanie 
 w  rozdziale  80101  –  w Szkoły  Podstawowej  Nr  1 w  Swarzędzu  zwiększenie  planu 
o kwotę  4.671,70  zł,  tj.  o kwotę  odszkodowania  przekazaną  przez  Towarzystwo 
Ubezpieczeń  Interrisk,  celem  wykonania  remontu  sali,  która  uległa  zniszczeniu 
w wyniku pożaru. 

4)W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 w  rozdziale  90003  –  zmniejszenie  o kwotę  300.000  zł  planowanych  środków 
finansowych na zimowe utrzymanie dróg gminnych 

W zakresie wydatków majątkowych: 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

1)Budowa  sieci  wodociągowych  w ulicach:  Ziemowita,  Piasta,  Chabrowej,  Sołeckiej, 
Włodarskiej,  Gromadzkiej,  Wójtowskiej,  Mieszka,  Kazimierza,  Rutkowskiego,  Leszka 
i Grudzińskiego w Jasiniu,  gm.  Swarzędz   zmiana  nazwy  zadania  /  poprzednia  nazwa: 
„Budowa sieci wodociągowej w Jasiniu, Zalasewie i Rabowicach” /, jak również zwiększenie 
środków finansowych o kwotę 40.000 zł, celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
na realizację inwestycji. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

1)Rozbudowa  remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad 
wozownią  na  świetlice  wiejską. Zmniejszenie  zaplanowanych  w 2012  r.  środków 
finansowych o kwotę 40.000 zł 
Dział 600 Transport i łączność 
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

1)Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 2012 o kwotę 1.900.000,00 
zł  ;  inwestycja  została zakończona,  istnieje możliwość zmniejszenia planowanych środków 
finansowych. 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 



Id: EOQBUSBUHXACQIBCKTCKSRYAK. Podpisany Strona 2

1)Budowa  nawierzchni  wraz  z odwodnieniem  w ul.  Napoleońskiej –  zmniejsza  się  plan 
środków finansowych na rok 2012 o kwotę 1.100.000,00 zł. 

2)Budowa drogi  łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – zwiększa się 
plan  finansowy  na  rok  2012  o kwotę  6.100.000,00  zł.  Powodem zwiększenia  środków  jest 
możliwość  wystąpienia  przez  Starostwo  Powiatowe  w Poznaniu  z wnioskiem  do  Ministra 
Transportu,  Budownictwa  i Gospodarki  Morskiej  o dofinansowanie  zadania  z rezerw 
subwencji  ogólnej.  Warunkiem  koniecznym  jest  zabezpieczenie  50%  środków 
kwalifikowanych dla tego zadania. Przedmiotowe zadanie, w postaci budowy drogi  łączącej 
ulicę Rabowicką  z drogą  krajową  nr  92,  uatrakcyjni  ekonomicznie  tereny  położone wzdłuż 
drogi  krajowej,  odciąży  istniejące  zakorkowane  skrzyżowania  i znacząco  poprawi 
bezpieczeństwo  ruchu  drogowego.  W związku  z wyżej  wymienionymi  przesłankami  oraz 
dynamicznym rozwojem miasta  i gminy, koniecznym  jest  realizowanie  tego  typu  inwestycji, 
która skutecznie poprawi płynność ruchu. 

3)Przebudowa  ul. Warzywnej  w Swarzędzu   zmniejsza  się  plan  środków  finansowych  na 
rok 2012 o kwotę 50.000,00 zł 

4)Rewitalizacja  Starówki  w Swarzędzu  (inwentaryzacja,  oznakowanie  miejsc 
zabytkowych, organizacja  przestrzeni  publicznej)   zmniejsza  się  plan  środków 
finansowych  na  rok  2012  o kwotę  130.000,00  zł.W  roku  bieżącym  zostanie  wykonana 
dokumentacja techniczna pozwalająca na realizację zadania w późniejszych latach. 

5)Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad 
Jeziorem Swarzędzkim wraz  z przystanią –  zmniejsza  się  plan  środków  finansowych na 
rok 2012 o kwotę 320.000 zł. W roku bieżącym zostanie opracowany projekt budowy. 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 

1)Modernizacja  placówek  oświatowych  w ramach  programu  rewitalizacji  placówek 
oświatowych na terenie Gminy Swarzędz –  zmniejsza  się plan  środków  finansowych na 
rok 2012 o kwotę 700.000,00 zł . 

2)Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie – zmniejsza się plan środków finansowych na 
rok  2012  o kwotę  900.000,00  zł  . W ramach  zadania w roku  bieżącym  zostaną wykonane 
wstępne prace projektowe, które będą kontynuowane w kolejnych latach. 
Rozdział 80104 Przedszkola 

1)Rewitalizacja placówek przedszkolnych – zmniejsza się plan środków finansowych na rok 
2012 o kwotę 100.000 zł. 
Wprowadzenie  zmian  w planie  finansowym  zakładów  budżetowych  jest  następstwem 

dokonanych  zmian w planie  finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej.  Zmiana  dotyczy 
przesunięcia  kwoty  600.000  zł  z planu  rozchodów  bieżących  do majątkowych.  Z uwagi  na 
rezygnację z usług serwisowych zewnętrznych, dotyczących obsługi autobusów komunikacji 
miejskiej  w Swarzędzu  i przejęcie  obsługi  warsztatu  przez  ZGK,  należy  dokonać  zakupu 
niezbędnego wyposażenia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/183/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zalacznik1.pdf

2012183zal.1 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zalacznik2.pdf

2012 183 zal2 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/183/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zalacznik3.pdf

2012 183 zal2a 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/183/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zalacznik4.pdf

2012 183 zal3 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/183/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zalacznik5.pdf

2012 183 zal4 
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