
UCHWAŁA NR IV/28/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie 
miasta i gminy Swarzędz na rok 2014, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami/, w związku z art.263 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy 
Swarzędz na rok 2014, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się 
ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Wykaz stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały 
klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Plan finansowy stanowi 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1, będą zgromadzone na 
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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WYKAZ   ZADAŃ   INWESTYCYJNYCH  PRZEKAZANYCH  DO  REALIZACJI  W  2015 ROKU 

Klasyfikacja Nazwa  zadania Kwota Termin
budżetowa realizacji

1 2 3 4 5

1 010-01010-6050
30.06.2015

2 010-01010-6050
30.06.2015

Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie3 010-01010-6050 30.06.2015

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie4 010-01010-6050 30.06.2015

5
600-60014-6050

30.06.2015

6 600-60016-6050 Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych 30.06.2015

OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2014 Rady Miejskiej w 
Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2014r.

Lp.

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz 8 737,80

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków 4 765,02

3 700,00

15 000,00

Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową 
skrzyżowania w ulicach : Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu 108 240,00

346 000,00

486 442,82
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PLAN FINANSOWY  WYDATKÓW PRZECHODZĄCYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Dz Rozdz Nazwa WYDATKI  BIEŻĄCE , w tym:

Wynagrodzenia Dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010

600 TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ

60014 Drogi publiczne powiatowe

60016 Drogi publiczne gminne

OGÓŁEM: 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały  Nr IV/28/2014 Rady Miejskiej w 
Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2014r.

OGÓŁEM 
KWOTA 
DZIAŁU

WYDATKI 
MAJĄTKOWEKWOTA 

ROZDZIAŁU

Wydatki związane z 
realizacja 

statutowych zadań

32 202,82

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 32 202,82 32 202,82

454 240,00

108 240,00 108 240,00

346 000,00 346 000,00

486 442,82 486 442,82 486 442,82
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UZASADNIENIE

W związku z art. 263 ust. 2-4 ustawy o finansach publicznych ustala się wykaz
wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014:

1. Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową
skrzyżowania w ul. Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu – 108.240,00
zł. Umowa zawarta jest na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
inwestycyjnym: przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz
z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w
Swarzędzu. Z uwagi na zmianę terminu wykonania nadzorowanych robót,
spowodowanego wystąpieniem robót dodatkowych na zadaniu, wystąpiła
konieczność zmiany terminu uregulowania należności za usługę nadzoru
inwestorskiego.

2. Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie - 3.700,00 zł. Zawarta umowa
dotyczy opracowania dokumentacji wykonawczej: „Budowa sieci wodociągowej z
przyłączami w ulicy Betonowej w Paczkowie” wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowę. Pas drogowy ul. Betonowej w Paczkowie był
oznaczony jako grunt rolny klasy III. Powyższe wpłynęło na odmowę wydania
decyzji lokalizacji celu publicznego. Po zakończeniu procedury związanej ze
zmianą klasyfikacji gruntu na drogę (dr), możliwym było kontynuowanie prac
projektowych. Biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o pozwolenie na budowę,
jednakże uzyskanie jej ostateczności będzie możliwe w I kwartale 2015r. Wówczas
Gmina ureguluje końcową należność za wykonanie dokumentacji technicznej.

3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie – 15.000,00 zł.
Zawarta umowa dotyczy opracowania dokumentacji wykonawczej: „Budowa sieci
wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie” wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowę. Warunkiem uzyskania uzgodnienia lokalizacji sieci
wodociągowej w ul. Sarbinowskiej (droga powiatowa) przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu, jest uzyskanie odstępstwa na jej lokalizację od Ministra
Infrastruktury. Powyższe pozwoli na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.
Biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem do ministerstwa o wydanie w/w
odstępstwa.

4. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz– 8.737,80 zł. Zawarta umowa dotyczy
aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego na „Budowę kanalizacji sanitarnej
w południowej części miasta i gminy Swarzędz wraz z przepompowniami ścieków z
rozbiciem na miejscowości Zalasewo, Garby, Rabowice i Kruszewnia”. Biuro
projektowe opracowało dokumentację techniczną oraz na jej podstawie uzyskało 3
szt. decyzji pozwolenia na budowę. W jednym przypadku jedna ze stron
postępowania związana z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w
ustawowym terminie wniosła odwołanie. Powyższe spowodowało brak możliwości
uzyskania ostateczności jednej z decyzji pozwolenia na budowę. Gmina podjęła
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rozmowy ze stroną, która wniosła w/w odwołanie. Brak podstaw do wypłaty całości
wynagrodzenia do czasu uzyskania ostateczności wszystkich decyzji pozwoleń na
budowę.

5. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych – 346.000,00
zł. Zawarta umowa dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie
osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z
remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie planowanej inwestycji
związanej z przebudową ciągu komunikacyjnego – etap 1. W trakcie
prowadzonych robót budowlanych wystąpiły kolizje z komorą ciepłowniczą, na
wniosek AQUANET SA uległa zmiana lokalizacji nowobudowanej sieci
wodociągowej, a tym samym konieczność opracowania projektów zamiennych.
Roboty nieprzewidziane wpłynęły na opóźnienie robót, które wg harmonogramu
miały zostać zrealizowane w roku 2014.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz
– 4.765,02 zł. Zawarta umowa dotyczy opracowania pełno-branżowej
dokumentacji projektowej na oczyszczalnię zbiorczą w miejscowości Wierzenica
obejmującą 23 podłączenia. Biuro projektowe opracowało dokumentację w formie
niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Projektowana
oczyszczalnia zlokalizowana została na gruntach nie stanowiących własność
Gminy Swarzędz. Powyższe wpływa na konieczność uzyskania zgody właściciela
terenu przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Z
uwagi na nieuregulowane sprawy formalno-prawne w księgach wieczystych, w
chwili obecnej brak jest możliwości uzyskania w/w zgody. Właściciel nieruchomości
przystąpił już do korekty uchybień i wg udzielonych informacji, uzyskanie zgody
będzie możliwe na przełomie I-II kwartału 2015r. Brak podstaw do wypłaty całości
wynagrodzenia do czasu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
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