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Szanowni Państwo! 

 

Rozwój gminy jest procesem długotrwałym i złożonym. Oznacza ukierunkowane, pozytywne 

zmiany zachodzące na jej obszarze, będące odpowiedzią na powstanie konkretnych potrzeb. Władze 

gminne, wykorzystując odpowiednie narzędzia, podejmują szereg działań, aby uzyskać oczekiwane 

efekty, przede wszystkim w postaci zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz poprawy sytuacji 

społeczno-ekonomicznej. Realizacja strategii i bieżących zadań to duża odpowiedzialność. Rozwój 

gminy, poziom życia mieszkańców, ich stopień zadowolenia w dużym zakresie zależą od mądrego, 

efektywnego osiągania założonych celów. 

W aktualnym Raporcie o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2019 rok uwzględnione zostały 

oraz szczegółowo opisane działania w zakresie inwestycji, oświaty, polityki społecznej i kulturalnej, 

sportu i rekreacji.  

Rok 2019 był kolejnym krokiem na drodze wykorzystania środków unijnych, wszelkich innych 

źródeł dofinansowania dla gminy, był czasem dobrej współpracy z Metropolią Poznań, władzami 

Powiatu Poznańskiego, czasem dobrego współdziałania władz samorządowych oraz Rady Miejskiej 

w Swarzędzu . 

W Raporcie przedstawiamy gospodarkę finansami gminy, wykorzystanie zasobu 

nieruchomości, stan spółek z udziałem gminy, gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, realizację 

zadań społecznych i oświatowych, działanie instytucji podległych samorządowi, założenia polityki 

w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury komunalnej, ładu przestrzennego, czy współpracy ze 

społecznościami lokalnymi. 

Dobrostan gminy, w szerokim tego słowa znaczeniu, to zawsze spotkanie oczekiwań, 

możliwości, odwagi oraz umiejętności realizacyjnych. Raport to dowód na dobrze wykorzystane 

szanse oraz otwartość na miejscowe problemy. Zaangażowanie wszystkich stron społecznych, 

współpraca i zrozumienie są źródłem swarzędzkiego sukcesu. 

Serdecznie dziękuję mieszkańcom, samorządowcom, przedsiębiorcom, społecznikom - 
każdemu, komu dobro Gminy Swarzędz leży na sercu. Przed nami dużo pracy w kolejnych latach. 

 

 

Marian Szkudlarek 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
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I. Ogólna charakterystyka Gminy Swarzędz 

Gmina Swarzędz leży w centralnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie jest to 
północno-zachodnia część Równiny Wrzesińskiej, wchodzącej w skład Niziny Wielkopolskiej, krainy 
geograficznej, której charakter określa polodowcowa rzeźba terenu. Cała gmina zajmuje 
powierzchnię 102 km2 (miasto 8,2 km2, tereny wiejskie 93,8 km2). W granicach gminy leżą: Jezioro 
Swarzędzkie, przez które przepływa Cybina, Jezioro Uzarzewskie oraz inne zbiorniki wodne, zwłaszcza 
w dolinach Głównej i Cybiny. Gmina wchodzi w skład powiatu poznańskiego. Sąsiaduje bezpośrednio 
z Poznaniem, jest największą gminą aglomeracji. 

Swarzędz leży przy trasie nr 92 łączącej Wschód Europy z Zachodem. Przez gminę biegnie 
również droga wojewódzka 194. Ponadto przebiegają tu dwie ważne linie kolejowe: jedna o kierunku 
wschód - zachód (stacje: Swarzędz, Paczkowo) oraz druga łącząca południe Polski z Trójmiastem 
(stacja Ligowiec, Kobylnica). Na terenie gminy funkcjonuje miejska komunikacja autobusowa, 
zapewniając także dojazd do Poznania. Łatwy i szybki dojazd na trasie Swarzędz – Poznań zapewnia 
także Poznańska Kolej Metropolitalna. W dni robocze w godzinach szczytu pociągi kursują tu średnio 
co pół godziny, co przy czasie dojazdu do dworca głównego w Poznaniu wynoszącym około 13 minut, 
jest najszybszym połączeniem z centrum Poznania. 

Na terenie Gminy Swarzędz funkcjonują dwa Zintegrowane Węzły Przesiadkowe: 
w Swarzędzu i Kobylnicy, ułatwiające korzystanie z miejskiej komunikacji publicznej oraz Poznańskiej 
Kolei Metropolitarnej. W każdym z nich znajduje się parking samochodowy, parking-wiata dla 
rowerów oraz przystanek Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Skoordynowanie ze sobą połączeń 
autobusów SKP z połączeniami kolejowymi, daje możliwość sprawnego poruszania się zarówno w 
obrębie gminy, jak i całej metropolii poznańskiej. Trzeci węzeł powstaje w Paczkowie. Mieszkańcy 
gminy Swarzędz korzystający z transportu kolejowego, mogli nieodpłatnie podróżować Swarzędzką 
Komunikacją Autobusową na terenie całej gminy. 

Wg stanu na koniec 2019 roku, w Swarzędzu mieszka ponad 28 900 osób, natomiast cała 
gmina liczy ponad 49 700 mieszkańców, i liczby te stale wzrastają. Nowe, piękne osiedla 
mieszkaniowe, bardzo dobra infrastruktura rekreacyjna - liczne obiekty sportowe - w tym pływalnia, 
sztuczne lodowisko, skatepark, boiska, korty tenisowe i wiele innych, szkoły z doskonałym zapleczem 
sportowym, sprawna komunikacja miejska łącząca Swarzędz z Poznaniem, Jezioro Swarzędzkie z 
wypożyczalnią sprzętu wodnego, bliskość lasów (Puszcza Zielonka) sprawiają, że mieszka się tu 
dobrze. 

Środowisko przyrodnicze gminy Swarzędz charakterystyczne jest dla obszarów 
polodowcowych. Teren gminy, generalnie równinny, lekko pofalowany, rozcięty jest miejscami 
zabagnionymi dolinami rzek Głównej i Cybiny - dopływów Warty. Najwyżej wyniesiony teren to wsie 
Wierzenica i Janikowo. Tam też nachylenia terenu uzyskują największe kąty. Wysoczyznę morenową, 
bo tak określić można zasadniczą część gminy, budują zróżnicowane litologicznie utwory. Występują 
przede wszystkim piaski i żwiry sandrowe, w obniżeniach i dolinach rzek utwory torfowe i mułowe, w 
części pagórkowatej zaś utwory gliniaste (gliny zwałowe) i piaszczysto - gliniaste. Gleby są średniej i 
gorszej jakości i nie wszędzie sprzyjają gospodarce rolnej. Przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej 
(55%). Po kilkanaście procent udziału w ogólnej powierzchni gruntów przypada zaś na gleby klasy III i 
V. Lesistość gminy jest niska i określa ją wskaźnik 12,9% udziału lasów w ogólnej powierzchni. Na 
wody powierzchniowe przypada 2,2%, a na tereny zabudowane 9%. Bogate, jak na Wielkopolskę, są 
natomiast zasoby wód podziemnych, głównie za sprawą bogatej w wody tzw. Wielkopolskiej Doliny 
Kopalnej, z której zasobów korzystają gminne ujęcia wodne.1 

Gmina podejmuje liczne przedsięwzięcia proekologiczne ograniczające do minimum 
negatywne dla otoczenia skutki rozwoju mieszkalnictwa i działalności przemysłowej. Swarzędzkie 
ścieki - poprzez system przepompowni - w większości płyną do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 
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w Koziegłowach pod Poznaniem, a leżące dalej od Swarzędza, malownicze wsie Sokolniki 
Gwiazdowskie, Wierzenica i Wierzonka posiadają własne oczyszczalnie ścieków.  

Swarzędz jest członkiem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (zrzeszającego 6 gmin: 
Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Kiszkowo i Skoki), który realizuje projekt 
inwestycyjny „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". 

Ta ogromna inwestycja (jest to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w naszym 
kraju) uzyskała wielkie dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cały projekt obejmuje budowę na terenie tych gmin 
kanalizacji sanitarnej.  

W Swarzędzu warto odwiedzić tutejszy Skansen i Muzeum Pszczelarstwa  im. prof. Ryszarda 
Kosteckiego. Jest to największe plenerowe muzeum etnograficzne, poświęcone historii polskiego 
pszczelarstwa i bartnictwa. Unikatowa kolekcja uli liczy ponad 230 obiektów i obrazuje rozwój 
polskiego pszczelarstwa od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Wśród eksponatów 
znajdziemy ule figuralne, architektoniczne, koszowe, skrzynkowe i kłody bartne. Większość uli 
zamieszkana jest przez pszczoły. Najstarszy ul to 600-letnia barć wiślana, wyłowiona w 1927 r. 
zachowana w doskonałym stanie m.in. dzięki przesyceniu kitem pszczelim.  

Bardzo ciekawe zbiory posiada także Muzeum Przyrodniczo - Łowieckie w Uzarzewie, które 
mieści się w przepięknym, XIX-wiecznym pałacu, który wzniesiono w latach 1860-65, stajni-wozowni 
i nowych pawilonach. Zgromadzone tu eksponaty przyrodnicze, trofea i akcesoria myśliwskie oraz 
dzieła sztuki obrazują różnorodność fauny wielkopolskiej oraz bogate na tym terenie tradycje 
łowieckie.  

Historię Swarzędza można poznać w otwartym, w 2018 roku Swarzędzkim Centrum Historii 
i Sztuki, które jest także miejscem różnych ciekawych wystaw i działań edukacyjnym. W 2019 roku 
powstał także pierwszy w Polsce Swarzędzki Szlak Meblowy, prezentujący historię rzemiosła, 
z którego słynął swego czasu Swarzędz. 
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II. Zarządzanie Gminą 

1. Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Marian Szkudlarek, 

I Zastępca Burmistrza – Grzegorz Taterka, 

II Zastępca Burmistrza – Tomasz Zwoliński, 

Sekretarz Gminy – Agata Kubacka, 

Skarbnik Gminy – Karolina Dziekan. 

2. Rada Miejska 

VIII Kadencja lata 2018-2023 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

1. Barbara Czachura, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

2. Ryszard Dyzma, 

3. Wojciech Kmieciak, 

4. Wanda Konys, 

Radni Rady Miejskiej 

5. Anna Baranowska-Graczyk, 

6. Piotr Baranowski, 

7. Włodzimierz Buczyński, 

8. Elżbieta Cholewicka, 

9. Przemysław Garsztka – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

10. Dawid Książkiewicz, 

11. Barbara Kucharska, 

12. Szymon Kurpisz, 

13. Tomasz Lewandowski, 

14. Tomasz Majchrzak – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi, 

15. Mateusz Matuszak – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury 
i Sportu, 

16. Adrian Senyk – Przewodniczący Komisji Budżetowej, 

17. Katarzyna Szaferska, 

18. Marcin Szramkowski, 

19. Anna Tomicka, 

20. Joanna Wojtysiak–Tierling – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

21. Agnieszka Zawada-Chmiel. 

3. Jednostki pomocnicze 

Na terenie Gminy Swarzędz utworzono 20 jednostek pomocniczych – sołectw: Bogucin, 
Garby, Gortatowo, Gruszczyn, Janikowo Górne, Janikowo Dolne, Jasin, Karłowice, Kobylnica, 
Kruszewnia, Łowęcin, Paczkowo, Puszczykowo-Zaborze, Rabowice, Sarbinowo, Sokolniki 
Gwiazdowskie, Uzarzewo, Wierzenica, Wierzonka, Zalasewo. 

Od 2010 roku w budżecie Gminy jest wyodrębniona część budżetu w postaci funduszu 
sołeckiego o przeznaczeniu, którego decydują mieszkańcy danego sołectwa. 
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Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku przedstawia się następująco:  

Tab. Nr 1. Wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2019. 

Lp. Sołectwo Plan Wykonanie 

1 Bogucin 45 164,20 41 227,31 

2 Garby 35 770,03 35 696,65 

3 Gortatowo 41 867,20 41 750,74 

4 Gruszczyn 45 164,20 45 152,12 

5 Janikowo Dolne 24 930,63 23 607,03 

6 Janikowo Górne 21 678,81 14 999,86 

7 Jasin 45 164,20 45 011,88 

8 Karłowice 25 653,26 25 652,38 

9 Kobylnica 45 164,20 45 132,02 

10 Kruszewnia 29 401,88 29 393,87 

11 Łowęcin 35 002,24 34 659,97 

12 Paczkowo 45 164,20 44 982,44 

13 Puszczykowo- Zaborze 10 071,61 9 012,60 

14 Rabowice 34 776,42 34 734,04 

15 Sarbinowo 15 852,63 15 594,88 

16 Sokolniki Gwiazd. 14 181,55 14 179,50 

17 Uzarzewo 32 563,38 32 519,52 

18 Wierzenica 19 510,93 18 219,85 

19 Wierzonka 26 646,87 26 646,00 

20 Zalasewo 45 164,20 45 108,03 

 
RAZEM 638 892,64 623 280,69 

4. Realizacja strategii 

Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Swarzędz ,,Swarzędz 2020” jest 

dokumentem przyjętym w 2011 roku, wytyczającym kierunki do wspólnego budowania dobrego i 

funkcjonalnego, lokalnego środowiska życia poprzez wykorzystywanie lokalnych czynników i 

zewnętrznych uwarunkowań dla rozwoju gminy.  Jej misja brzmi: ,,Swarzędz gminą zrównoważonego 

rozwoju, atrakcyjnym miejscem zamieszkania, edukacji, pracy i wypoczynku”. Strategia obowiązuje 

już trzecią kadencję. 

Określone cele są permanentnie realizowane. Stopień ich finalizacji w niektórych założonych 

dziedzinach w ostatnich latach, częściowo został poddany kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady 

Miejskiej w Swarzędzu, która w 2019 roku analizowała  (kontrolując) wybrane aspekty wykonania 

zadań własnych gminy i wydatkowania środków. Zespoły pokontrolne nie stwierdziły 

nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań m.in. w zakresie pracy i wykorzystania dotacji 

dla wybranych  placówek edukacyjnych (przedszkoli), organizacji i zasad funkcjonowania Komunikacji 

Miejskiej w Swarzędzu, wydatkowania środków finansowych przeznaczonych  na organizację imprez 

miejskich, na działalność jednostek organizacyjnych – Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, czy 

realizacji inwestycji  przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Po szczegółowej 

analizie w roku 2019 w/w zagadnień, bezpośrednio związanych z bieżącym wykonywaniem  gminnej 

strategii, zespoły pokontrolne, prócz ewentualnych drobnych zaleceń usprawniających, oceniły 

realizację kontrolowanych zadań w sposób pozytywny. 

Obowiązujący dokument strategiczny traci swoją ważność w 2020 roku, trwają więc prace 

nad stworzeniem nowej strategii gminy, która ma stanowić kolejny, uaktualniony program rozwoju 
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gminy na najbliższe lata, jak i być zbiorem zadań i wyzwań, przed którymi staną władze samorządowe 

i lokalna społeczność. 
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III. Finanse Gminy Swarzędz 

Informacja dotycząca finansów Gminy Swarzędz sporządzona została w oparciu o sprawozdanie 
budżetowe za rok 2019. Przedstawione zostały najważniejsze informacje. Szczegóły znajdują się 
w osobnym dokumencie – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Budżet roku 2019 po stronie dochodów budżetowych zamknął się kwotą 304.903.145,32 zł, 
co stanowi 98,18% wykonania dochodów w stosunku do założonego planu, natomiast wydatki 
budżetowe wyniosły 306.910.074,30 zł, tj. 94,94% wykonania wydatków do zakładanego planu. 

1. Dochody budżetowe 

Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2019 został ustalony na poziomie 274.297.204,69 zł. 
W efekcie wprowadzonych zmian na przestrzeni 2019 roku, wysokość planu dochodów wzrosła 
o 36.261.268,49 zł i na koniec roku wyniosła po zmianach 310.558.473,18 zł. Dochody wykonane na 
koniec roku stanowiły kwotę 304.903.145,32 zł. W zakresie dochodów ogółem wyróżnić należy 
dochody bieżące wynoszące 285.392.900,24 zł oraz dochody majątkowe 19.510.245,08 zł 

Poniższa grafika przedstawia procentowe wykonanie dochodów ogółem w podziale na źródła ich 
pozyskania. 

 
Głównym źródłem dochodów w 2019 r. były dochody uzyskane z tytułu udziału podatku 

dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, stanowiące 31,44% udziału w ogólnej kwocie 
dochodów. Wykonanie zostało zrealizowane na poziomie 102,56% planu i stanowiło kwotę 
95.875.455,87 zł. W kwocie tej wyróżnić należy podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący 
wartość 6.913.840,87 zł, co wyniosło 129,23% wykonania planu rocznego oraz podatek dochodowy 
od osób fizycznych wynoszący kwotę 88.961.615,00 zł, tj. 100,95% planu rocznego. 

 W porównaniu do lat wcześniejszych można odnotować spadek dynamiki w przekazywanych 
przez Ministerstwo Finansów dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływ na 
powyższą sytuację miała nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
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Od 1 sierpnia 2019 r. wprowadzono „zerowy” PIT dla osób do 26 roku życia oraz od 1 października 
2019 r. obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%. Wprowadzone zmiany spowodowały spadek 
dynamiki wzrostu, co obrazuje poniższy wykres. 

 
Drugą pozycją wśród dochodów były dotacje, stanowiące 29,28% ogólnej wartości dochodów 

budżetowych. Główną kwotę stanowiły dotacje przekazywane na zadania z zakresu pomocy 
społecznej, które realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Znaczącą kwotę 
wśród zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły środki finansowe przekazywane na 
realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci – świadczenia 500+, stanowiące 
ponad 73% otrzymanych dotacji. Ponadto w formie dotacji Gmina Swarzędz otrzymała środki 
finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów. Realizacja założonego planu 
dochodów osiągnęła poziom 99,60%. 

Istotną grupą dochodów budżetu Gminy Swarzędz były podatki i opłaty lokalne, których 
realizacja do założonego planu wyniosła 91,37%. W ogólnej kwocie osiągniętych dochodów 
największy udział, bo aż 94,54% stanowiły pobierane przez gminę podatki lokalne. Pozostałe dochody 
to m.in. wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata za zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu, opłata skarbowa oraz pozostałe opłaty pobierane na terenie Gminy Swarzędz. Udział tych 
dochodów to 5,46%. 

Subwencje zostały zrealizowane w 100% założonego planu. Stanowią 13,90% udziału 
w dochodach Gminy Swarzędz. 

Dochody z tytułu mienia komunalnego zapewniły 93,02% realizację zakładanego planu. 
Największy dochód w tym obszarze stanowiły wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie jak 
również dochody z tytułu czynszu najmu dzierżawnego. Realizacja dochodów z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności w 2019 r. ukształtowała się na poziomie 93,97% planu rocznego. W 2019 r. 
sprzedano siedem nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Swarzędz. 

2. Dochody budżetu Gminy Swarzędz pochodzące ze źródeł zewnętrznych 

Środki europejskie stanowią jedno z dodatkowych a przy tym bardzo istotnych źródeł 
finansowania działalności. Wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane 
są one, jako istotny czynnik rozwoju lokalnego.  

W 2019 roku Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowania zewnętrzne głównie na działania związane 
z oświatą, sportem, infrastrukturą drogową, gospodarką mieszkaniową oraz szeroko rozumianym 
społeczeństwem. 
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Tab. Nr 2. Wykaz projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. 

L.p. Nazwa projektu 
Kwota 

dofinansowania 

 - dofinansowania pochodzące ze źródeł zagranicznych 12.310.086,55 zł 

1 
Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój 
niskoemisyjnej mobilności Miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, etap II – zakup 
taboru autobusów hybrydowych”, w ramach WRPO na lata 2014-2020  

7.541.100,00 zł 

2 

Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój 
niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez 
rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych  
w Swarzędzu i Kobylnicy”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 

986.755,32 zł 

3 

Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozwój 
niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – system tras 
rowerowych wraz z infrastrukturą”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 

934.076,86 zł 

4 

Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój 
niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez działania 
informacyjno-promocyjne” - etap I, (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) 

23.046,69 zł 

5 
Refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 oraz 2018 na realizację projektu 
pn. „Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii 
i Sztuki”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 

1.123.813,31 zł 

6 

Dofinansowanie projektu grantowego w ramach działania 3.1: działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu 
grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” 

64.009,07 zł 

7 
Dofinansowanie projektu pn. „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe 
wsparcie swarzędzkich szkół”,  w ramach WRPO na lata 2014-2020 

364.298,54 zł 

8 

Dofinansowanie na realizację projektu pn. „SP Montessori  
w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą 
kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli”, w ramach WRPO na lata 
2014-2020 

23.268,92 zł 

9 

Refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu pn. „Razem 
lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych  
i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim”,  
w ramach WRPO na lata 2014-2020 

442,00 zł 

10 
Dotacja przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację 
projektu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna" 

70.380,86 zł 

11 
Dotacja przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację 
projektu „ESC – Nowe Horyzonty, w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności”  

24.689,44 zł 

12 
Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację 
projektu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna" 

420,00 zł 

13 
Dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze  
w gminie Swarzędz”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 

468.586,29 zł 

14 
Dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych 
wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 

163.592,69 zł 

15 
Dofinansowanie projektu pn. „Kameleon – zmieniam się II”, w ramach WRPO na 
lata 2014-2020 

244.375,00 zł 

16 
Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. 
„Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy”, w ramach 
WRPO na lata 2014-2020 

277.231,56 zł 

 - dofinansowania oraz środki finansowe pochodzące ze środków krajowych 4.612.012,26 zł 
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1 
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania 
pn. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – 
etap 2” 

2.295.380,00 zł 

2 
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania 
pn. „Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie – etap 2” 

1.440.327,00 zł 

3 
Dotacja celowa udzielona z budżetu Województwa Wielkopolskiego na projekt pn. 
Zdrowy ruch dla małych i dużych na powietrzu świeżym każdemu posłuży” 
realizowanego w ramach IX edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś 

29.791,00 zł 

4 
Środki stanowiące pomoc finansową od AQUANET S.A. w Poznaniu na realizację 
zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz  
z przyłączami w ulicy Kruszewnickiej w Garbach 

122.885,57 zł 

5 
Środki stanowiące darowiznę od BROS Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Swarzędzkiej od granicy z Gminą Czerwonak  
w m. Kicin do ul. Cichej w Janikowie” 

500.000,00 zł 

6 
Środki stanowiące darowiznę od osoby fizycznej na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Szewskiej w Swarzędzu” 

8.000,00 zł 

7 
Dotacja celowa przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Gortatowo 

193.600,00 zł 

8 
Dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie podstaw 
edukacji ekologicznej w ramach inicjatywy EKOBADACZE W AKCJI” 

9.368,69 zł 

9 

Dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zielony zakątek – 
kontunuowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Swarzędzu” 

10.660,00 zł 

10 
Dotacja celowa udzielona przez Lokalną Grupę Działania Trakt Piastów  
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uwolnij Głos Seniorze” w Sołectwie 
Kobylnica  

2.000,00 zł 

3. Wydatki budżetowe 

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2019 został ustalony na poziomie 285.038.760,69 zł. 
W efekcie wprowadzonych zmian na przestrzeni 2019 roku wysokość planu wydatków wzrosła 
o 38.216.237,79 zł i na koniec roku wyniosła po zmianach 323.254.998,48 zł. Wydatki wykonane 
na koniec roku wyniosły 306.910.074,30 zł. W zakresie wydatków ogółem wyróżnić należy wydatki 
bieżące wynoszące 247.754.109,97 zł oraz wydatki majątkowe 59.155.964,33 zł. 

Poniższa grafika przedstawia procentowe wykonanie wydatków ogółem w podziale na realizację 
zadań. 
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Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości 
poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie 
do wykonywania.  

W strukturze wydatków dominują wydatki przeznaczone na oświatę i wychowanie, stanowiące 
32,56% udziału w ogólnej kwocie wydatków. Główną pozycję wśród wydatków przeznaczanych 
na oświatę i wychowanie stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 
dotacje przekazywane operatorom prowadzącym na terenie gminy opiekę przedszkolną. Kolejną 
istotną grupę stanowiły wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę i modernizację obiektów 
oświatowych. W zakresie powyższych zadań wydatki zostały zrealizowane w 96,98% założonego 
planu. 

Istotną pozycję w budżecie Gminy stanowiły wydatki na opiekę społeczną. Ich wykonanie 
w roku 2019 wyniosło 99,92% zakładanego planu. W ramach pomocy społecznej realizowane zostały 
zadania z zakresu wypłaty świadczenia 500+, które to stanowiły najwyższy udział w wydatkach, 
ponadto zrealizowano zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii, 
prowadzonych w ramach tzw. funduszu alkoholowego. W dziale tym znajdują się środki na wypłatę 
świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz na zasiłki 
stałe i okresowe, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Realizowane były również usługi 
opiekuńcze, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz za utrzymywanie Ośrodka Wsparcia 
w Swarzędzu. Na opiekę społeczną gmina przeznaczyła 25,53% wydatków budżetowych. 

Wydatki związane z transportem publicznym stanowiły 17,59% w realizacji budżetu gminy. 
Wśród wydatków bieżących istotną pozycję zajmowało utrzymywanie komunikacji autobusowej. 
Pozostałą znaczącą kwotę wśród wydatków przeznaczono na realizację zadań z zakresu 
utrzymywania oraz budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Realizacja założonego 
planu została wykonana w 94,13%. 

Do wydatków przeznaczanych z budżetu Gminy zaliczamy również wydatki na administrację 
publiczną. Obejmują one utrzymanie m. in. urzędu oraz rady. Są to głównie wydatki związane z 
wypłatą wynagrodzeń, a także bieżące koszty funkcjonowania jednostek administracyjnych. 
Zrealizowano 82,71% zakładanego planu. Wydatki te stanowiły 10,05% zaangażowania budżetu. 

Gmina poniosła również wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje 
m.in. ochronę środowiska, sprzątanie dróg, zieleni, oświetlenie ulic, gospodarkę mieszkaniową 
a także wydatki na zadania związane ze sportem i kulturą. 

4. Wydatki inwestycyjne 

Do realizacji w 2019 roku zaplanowano oraz zrealizowano 74 zadania inwestycyjne na łączną 
kwotę 59.155.964,33 zł, z czego 31 zadania były to inwestycje jednoroczne na kwotę 4.821.081,78 zł 
oraz 43 zadania wieloletnie za łączną kwotę 54.334.882,55 zł. Wydatki majątkowe można podzielić 
na główne kierunki realizacji planu inwestycyjnego wynikającego ze Strategii Rozwoju Gminy. 
Z zaplanowanych inwestycji udało się wykonać wszystkie, jakie były przewidziane do realizacji. 
W poniższym zestawieniu zawarto najistotniejsze: 

1)  W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatki majątkowe wyniosły 
264.401,38 zł, w głównej mierze środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz. Wykonano projekt na budowę przyłącza kanalizacyjnego 
i rozliczono dokumentację związaną z wykonaniem przyłącza wodociągowego do cmentarza 
w Wierzenicy oraz rozliczono koncepcję odprowadzenia wód deszczowych na terenie sołectwa 
Paczkowo. Wybudowano sieć wodociągową z przyłączami w ul. Kruszewnickiej w Garbach. 
Dokonano częściowego uregulowania należności za opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu oraz budowę sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie. W ramach programu 
realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” prowadzone są prace budowy 
kanalizacji na terenie gminy Swarzędz. 
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2)  Największe nakłady inwestycyjne, bo aż 35.502.164,60 zł, zostały zrealizowane w zakresie budowy 
nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta 
i gminy. 

a) Zrealizowano inwestycje drogowe w ulicach Ciesielskiej, Murarskiej, Sukienniczej i Szewskiej 
w Swarzędzu. Zakończono i rozliczono przebudowę ulicy Poziomkowej i odcinka ul. Rivoliego 
w Zalasewie, jak również ul. Swarzędzkiej w Janikowie. Rozliczono inwestycję związaną 
z budową ulicy Wiatrakowej w Kobylnicy. Zakończono i rozliczono budowę chodnika 
w ul. Słocińskiego w Bogucinie. Wykonano chodnik – łącznik między ścieżką od ul. Rolnej 
i Kórnickiej do ul. Pogodnej w Swarzędzu. Zakończono III etap prac związanych z budową 
ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie osiedli Dąbrowszczaków, 
Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną. 
Wykonano zadanie polegające na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 920 m 
w ul. Chlebowej w Gortatowie, na które otrzymano dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Dotacja wyniosła 193.600 zł.  

b) Zlecono szereg dokumentacji projektowych, których celem było przygotowanie przyszłych 
inwestycji do realizacji. Opracowane zostały wielobranżowe projekty przebudowy ulic: 
Górków, Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, 
Mylnej, Bramkowej i Gołębiej oraz Kowalskiej i Ślusarskiej w Swarzędzu. Opracowano 
dokumentację techniczną na remont odcinka ul. Wrzesińskiej od ul. Polnej do Rynku 
w Swarzędzu. Rozliczono prace projektowe ul. Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie. Zlecono 
i rozliczono opracowanie koncepcji budowy ul. Katarzyńskiej na odcinku od ul. Promyk 
w Gruszczynie do skrzyżowania z ul. Akacjową w Uzarzewie, przebudowy ul. Wierzbowej 
i budowy ulic: Cisowej, Nowowiejskiego, Rumiankowej i Mirtowej w Gruszczynie. Uregulowano 
częściowe należności z tytułu opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic 
Szklarniowej, Chabrowej i Wrzosowej w Jasinie. Zlecono aktualizację kosztorysów dla III etapu 
rozbudowy ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie. Uregulowano częściowe należności za 
prace projektowe dotyczące ul. Czarnoleskiej w Kruszewni, ulic Rivoliego, Agrestowej i Mokrej 
w Zalasewie oraz ul. Krótkiej w Kobylnicy.   

W ramach Budżetu Obywatelskiego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej 
dla przebudowy ulic Wiosennej i Szparagowej w Paczkowie. Zlecono opracowanie potrzebnych 
dokumentacji oraz pozwoleń i projektów dotyczących rozbudowy ścieżki rowerowej wzdłuż 
brzegu jeziora swarzędzkiego.  

c) Opracowano wielowariantową koncepcję realizacji wiaduktu kolejowego oraz układu 
drogowego dla części mostowej i kolejowej na budowę układu drogowego łączącego ul. Tabaki 
z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, dzięki której możliwe było uzyskanie z PKP zgody na lokalizację 
obiektu.  

d) W ramach zadania „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – 
etap II” zakupiono 7 nowych autobusów hybrydowych dla komunikacji miejskiej. Zakończono 
i rozliczono rozbudowę ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie – etap II, odcinek leśny do 
granic administracyjnych Gminy Swarzędz. Gmina na tą inwestycję otrzymała dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.440.327 zł. 

e) W ramach zadania „Budowa obwodnicy Swarzędza” uregulowano częściowe należności 
za opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy dla etapu I i II oraz opracowanie 
koncepcji obwodnicy odcinka od DK92 do ul. Cmentarnej w Jasinie. Ponadto zakończono 
i rozliczono budowę ronda w ul. Średzkiej w Rabowicach. 

3) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 3.968.795,03 zł. W ramach zadania 
„Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków 
mieszkalnych” kontynuowano remonty budynków mieszkalnych, których realizacja odbywa się 
w latach 2018-2020. Ponadto nabyto nieruchomości do gminnego zasobu oraz objęto udziały 
w STBS.  
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4) W zakresie zadań z działu oświaty wykonano pełnobranżową dokumentację techniczną na remont 
i adaptację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Wierzonce oraz wykonano utwardzenie 
drogi pożarowej do szkoły. Przeprowadzono szereg prac remontowych w obiektach szkolnych 
na terenie Gminy Swarzędz. Rozpoczęto prace związane z rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 
w Swarzędzu o salę gimnastyczną wraz z blokiem dydaktycznych z przeznaczeniem dla klas 
nauczania wczesnoszkolnego, zakończenie prac nastąpi w roku 2020. Na powyższe inwestycje 
wydano kwotę 4.129.815,15 zł. 

5) Kwotę 1.910.412,51 zł przeznaczono na zadania związane z kulturą i sportem. W ramach budowy 
oraz doposażenia placów zabaw i miejsc rekreacji wykonano budowę placów zabaw na: 
ul. Działkowej w Swarzędzu, w Wierzenicy i Paczkowie, na terenie Przedszkola „Pod Kasztanami”, 
dokończono III etap budowy placu zabaw przy ul. Piaski. 

Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego opracowano koncepcję zagospodarowania całego 
terenu wokół Ośrodka Kultury oraz postawiono wiatę na 20 rowerów. Opracowano dokumentację 
projektową na zagospodarowanie terenu pod boisko wielofunkcyjne w Rabowicach. Opracowano 
dokumentację projektową oraz wykonano plac rekreacyjno-wypoczynkowy „Wierzenicki zakątek 
w Dąbkach” w Wierzenicy. Opracowano projekt oraz wykonano plac gier i zabaw na terenie 
osiedla Muzyków w Gruszczynie. 

W ramach Funduszu Sołeckiego przeprowadzono zadania inwestycyjne w zakresie 
zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie sołectw: Garby, Janikowo Dolne, Kobylnica, 
Kruszewnia, Karłowice, Łowęcin, Wierzenica. Dokonano modernizacji i remontu wejścia do 
budynku świetlicy wiejskiej oraz budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Uzarzewie. 
Uregulowano należności za częściowe opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy 
w Garbach. 

Przeprowadzono prace remontowe w zakresie wymiany płytek w hali basenowej wraz 
z montażem lampy UV przy wanien z hydromasażem, oraz drobne remonty obiektu 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. 

6) Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska przeznaczono 12.904.913,99 
zł. W ramach ochrony środowiska udzielono dotacji na wymianę źródeł ogrzewania. Wydano na 
ten cel 429.381,62 zł. Za ponad 770 tys. zł  wybudowano oświetlenie w ul. Polnej w Paczkowie, 
ulicach Swarzędzkiej i Cichej w Gruszczynie. Wykonano oświetlenie łącznika między ulicą Pogodną 
a ścieżką pieszo-rowerową oraz pierwszy etap oświetlenia ścieżki od ulicy Kórnickiej do 
ul. Pogodnej. Zakończono projekty budowy oświetlenia w ulicach: Daglezjowa, Kawalerów 
Maltańskich, Kuźnicza i Żelazna w Rabowicach, w ulicy Jasińskiej w Swarzędzu, w ul. Katarzyńskiej 
w Gruszczynie, ulicy Kruszewnickiej w Garbach, na skrzyżowaniu ulic Zapłocie i Dworska 
w Paczkowie, na osiedlu Mielżyńskiego w Swarzędzu, doświetlono przejście dla pieszych na ulicy 
Święty Marcin. Zlecono aktualizację kosztorysów na budowę oświetlenia na osiedlu Ziołowym 
w Jasinie. 

Przekazano w formie dotacji celowej o wartości 100.000 zł Rodzinnym Ogrodom Działkowym 
z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury 
ogrodowej. Wspólnie ze Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” prowadzone były prace 
związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Swarzędz w ramach etapu IV i V. Na ten cel 
wydatkowano 11,6 mln zł. 

5. Wykonanie budżetu Gminy Swarzędz  

a) Przychody 
Przychody budżetu w roku 2019 wyniosły 24.963.463,30 zł, z czego: 

– wyemitowano obligacje komunalne na wartość 18.500.000 zł, 

– zaciągnięto pożyczkę w Banku BGK na program Jessica 2 o wartości 1.500.000 zł, 

– wolne środki pochodzące z roku 2018 stanowiły kwotę 4.963.463,30 zł. 
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b) Rozchody 
Rozchody budżetu zrealizowano na kwotę 9.162.504,00 zł, do końca roku dokonano spłaty pożyczek 
oraz wykupu obligacji komunalnych: 

– wykup obligacji komunalnych seria 10K, 10L, 11E, 11F, 12C, 12D, 12T, 13D, C15 o wartości 
9.000.000 zł, 

– spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w wysokości 162.504,00 zł.  

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
poinformował o umorzeniu następujących kwot: 

• 95.940,00 zł, tj. 40% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie techniczne 
OSP w Swarzędzu poprzez zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem ” – zgodnie 
pismem Nr WFOS-II-DMU-KW/400/780/2016 z dnia 09.04.2019 r. 

Do dnia 31 grudnia 2019 roku spłacono łącznie 49.300.000,00 zł obligacji komunalnych, których 
emisja nastąpiła w latach 2010-2015. 

c) Wynik budżetu 
Stale wzrastające potrzeby inwestycyjne Gminy Swarzędz zarówno w zakresie budowy 

i remontu dróg, potrzeb oświatowych, mieszkaniowych, jak i kulturalno-sportowych oraz 
rekreacyjnych spowodowały, że w roku 2019 wystąpił deficyt budżetowy. 

Budżet Gminy Swarzędz na koniec 2019 roku zamknął się deficytem, czyli różnicą pomiędzy 
osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami, na poziomie 2.006.928,98 zł.  

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 90.778.220,00 zł i dotyczyło: 

– 14.000.000 zł – obligacji wyemitowanych w Banku PKO PB S.A., 

– 74.500.000 zł – obligacji wyemitowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A., 

– 528.220 zł – pożyczek WFOŚiGW w Poznaniu, 

– 1.750.000 zł – pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

d) Relacja zrównoważenia wydatków bieżących 
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na koniec roku 2019 wyniosła 

37.638.790,27 zł, oznacza to, że art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony 
prawidłowo.  

e) Wskaźnik spłaty zobowiązań 
Najważniejszym wskaźnikiem koniecznym do prawidłowej oceny budżetu jest indywidualny 

wskaźnik zadłużenia. 

Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, poziom łącznej kwoty 
zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekraczać ustawowego 
limitu liczonego zgodnie ze wskaźnikiem zadłużenia. Stanowi on, iż relacja łącznej kwoty spłat rat 
kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak 
również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do 
planowanych dochodów bieżących, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla 
ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.  

W 2019 roku relacja ta została w pełni spełniona. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniósł 
3,79% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 14,65%.  
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IV. Wykorzystanie zasobu nieruchomości gminy 

1. Stan aktualny zasobu nieruchomości gminy 

W skład zasobu nieruchomości należącego do Gminy wchodzą grunty niezabudowane 
oraz nieruchomości zabudowane pełniące wiele różnych funkcji: 

– funkcje mieszkaniowe, 

– funkcje usługowe, w tym administracyjne i edukacyjne, 

– funkcje rekreacyjne – tereny sportowe, place zabaw, lasy, zieleń, 

– funkcje komunikacyjne – drogi, chodniki, place. 

Łącznie zasób nieruchomości (w tym również nieruchomości należących do Skarbu Państwa 
i znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gminy zawartych w kolumnie Własność JST) to 
wg stanu na koniec 2019 roku 615,8539 ha, na które składają się 3694 odrębne działki. W tym: 

Tab. Nr 3. Zestawienie wartości poszczególnych składników zasobów nieruchomości Gminy 

Przeznaczenie: Powierzchnia 
Wartość 
księgowa 

Własność JST 
Przekazane w 

zarząd 

Przekazane w 
użytkowanie 

wieczyste 

Przekazane w 
dzierżawę 

 (ha) (zł)  (ha)   

Grunty rolne 84,7851 1 966 405 64,9621 1,0830 0,0000 18,7400 

Drogi, ulice, 
chodniki 

302,9764 99 652 317 299,7368 0,7589 1,4900 0,9907 

Lasy 18,6617 2 284 892 18,6617 0,0000 0,0000 0,0000 

Place i tereny 
zielone 

18,6051 4 082 794 16,3051 0,0000 0,3600 1,9400 

Ogrody 
działkowe 

60,3875 3 709 712 18,4675 0,0000 41,9200 0,0000 

Tereny 
rekreacyjne 

24,2877 3 905 954 19,7697 3,7580 0,7400 0,0200 

Działki 
mieszkaniowe 

32,7170 10 014 920 15,5833 0,2637 15,2500 1,6200 

Działki przem.-
handl. 

37,6270 11 872 384 24,0791 0,9079 12,2600 0,3800 

Cmentarz 
komunalny 

8,4258 1 126 382 0,0315 4,6643 0,0000 3,7300 

Dawne 
składowisko 
odpadów 

3,5648 285 184 3,5648 0,0000 0,0000 0,0000 

Szkoły 23,1392 6 612 298 9,1261 13,5331 0,4800 0,0000 

Przychodnia 
zdrowia 

0,6766 349 105 0,6766 0,0000 0,0000 0,0000 

Razem: 615,8539 145 862 347 490,9643 24,9689 72,5000 27,4207 

Znaczące zmniejszenie liczby działek w stosunku do poprzedniego roku wynikało z przekształceń 
prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych w prawo własności.  
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Zarząd nad nieruchomościami sprawowany jest przez jednostki organizacyjne na podstawie: 

1) decyzji Burmistrza o przekazaniu w trwały zarząd (jednostki oświatowe z wyłączeniem Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Swarzędzu (ze względu na problemy z regulacją gruntów), Zakład Gospodarki 
Komunalnej, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji); 

2) we własnym zakresie przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu:  

– Wydział Nadzoru Właścicielskiego w zakresie nieruchomości zabudowanych;  

– Wydział Infrastruktury Drogowej w zakresie nieruchomości stanowiących pasy drogowe;  

– Wydział Geodezji i Nieruchomości w zakresie gruntów pozostałych; 

3) część nieruchomości (w tym budynków i lokali) użytkowana jest przez jednostki organizacyjne 
Gminy na podstawie umów użyczenia (OPS, Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, SCSiR). Gminne 
osoby prawne (Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne) 
korzystają z nieruchomości należących do zasobu na podstawie umów dzierżawy lub najmu; 

4) na podstawie umowy o zarządzanie zasobami mieszkaniowymi ze Swarzędzkim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

W ewidencji budynków znajduje się łącznie 132 obiekty o łącznej powierzchni użytkowej ponad 
107,9 tys. m2. 

Łączna wartość księgowa brutto (początkowa), wszystkich obiektów komunalnych (z wyłączeniem 
wartości gruntu) wynosi na koniec 2019 roku ponad 195 mln złotych.  

Szczegółowo składają się na nią: 

Tab. Nr 4. Wartość księgowa obiektów komunalnych. 

Rodzaj obiektu Wartość księgowa brutto* 

1. Budynki mieszkalne 24 684 338 

2. Budynki niemieszkalne 23 210 538 

3. Obiekty szkolne 95 707 537 

4. Obiekty przedszkolne 5 177 132 

5. Obiekty służby zdrowia 3 394 629 

6. Żłobek 895 739 

7. Obiekty sportowe 17 503 766 

8. Pływalnia 15 421 930 

9. Baza komunikacji autobusowej i infrastruktura komunikacyjna 1 752 067 

10. Placówki kultury 6 579 040 

11. Lokale niemieszkalne 1 078 316 

Ogółem 195 405 032 

* wartość początkowa powiększona o wartość modernizacji; 

2. Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu w roku 2019 

1) działki zakupione pod realizację inwestycji drogowych lub pod nie zajęte: 
– Gruszczyn – dz. 740; 
– Zalasewo – dz. 37/4, 37/6; 
– Gortatowo – dz. 94/4; 
– Paczkowo – dz. 113/3. 
 
2) działka nabyta pod przepompownię 
– Swarzędz – dz. 126/10. 

3. Zbycie nieruchomości gminnych: 

1) w drodze przetargu nieograniczonego -  dz. 550 i 625/2 obręb Zalasewo; 
2) w drodze przetargu ograniczonego – dz. 80/10 obręb Kobylnica i 2243/1 obręb Swarzędz; 
3) w drodze bezprzetargowej: dz. 3130/243, 3130/247, 3131/35 obręb Swarzędz, dz. 94/8 obręb 
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Gortatowo, 242/1 obręb Zalasewo; 

4. Podsumowanie zmian w zasobach nieruchomości Gminy 

Tab. Nr 5. Zmiany w zasobach nieruchomości Gminy 

  
STAN NA 1.01.2019 ZMIANA W CIĄGU ROKU STAN NA 31.12.2019 

kategoria mienia 
pow. w 

ha 
wartość w zł 

pow. w 
ha 

wartość w zł 
pow. w 

ha 
wartość w zł 

Cmentarz 8,4258 1 126 382,42 0,0000 0,0000 8,4258 1 126 382,42 

Droga 301,3163 98 518 718,51 1,6601 1 133 598,81 302,9764 99 652 317,33 

Mieszkaniowe 85,8555 23 453 876,08 -53,1385 -13 438 956,47 32,7170 10 014 919,61 

Przemysłowo-
handlowe 

38,0287 11 864 510,39 
-0,4017 7 873,45 37,6270 11 872 383,84 

Grunty rolne 84,7851 1 966 405,30 0,0000 0,00 84,7851 1 966 405,30 

Lasy 18,6617 2 284 891,85 0,0000 0,00 18,6617 2 284 891,85 

Ogródki działkowe 60,3875 3 709 711,70 0,0000 0,00 60,3875 3 709 711,70 

Przychodnia zdrowia 0,6766 349 105,00 0,0000 0,00 0,6766 349 105,00 

Szkoła 23,1392 6 612 298,00 0,0000 0,00 23,1392 6 612 298,00 

Tereny rekreacyjne 24,3826 3 915 444,42 -0,0949 -9 490,00 24,2877 3 905 954,42 

Tereny zielone 18,6108 4 110 318,90 -0,0057 -27 525,00 18,6051 4 082 793,90 

Dawne składowisko 
odpadów 

3,5648 285 184,00 
0,0000 0,00 3,5648 285 184,00 

ŁĄCZNIE 667,8346 158 196 846,57 -51,9807 -12 334 499,21 615,8539 145 862 347,37 
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V. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 

Gmina dysponuje łącznie 454 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni prawie 19 tys. m2, 
w tym 29 socjalnymi (umowy na czas określony) oraz 2 pomieszczeniami tymczasowymi 
(wskazywanymi w sytuacji wyroku sądowego w sprawie eksmisji, orzeczonego bez prawa 
eksmitowanego do lokalu socjalnego na okres 6 m-cy). W 2019 roku nie zostały pozyskane nowe 
lokale do zasobu.  

Z 454 lokali, 43 (w tym 4 socjalne) znajduje się w 8 budynkach nie stanowiących własności 
Gminy. Są to najczęściej budynki, w stosunku do których nie można ustalić właściciela lub jego 
spadkobierców, a wdrożone procedury przejęcia własności jak na razie nie przyniosły pozytywnych 
efektów. Z 454 lokali, 48 (w tym 3 socjalne) znajduje się w 11 budynkach wspólnot mieszkaniowych 
z udziałem Gminy. 

Czynsz w zasobie mieszkaniowym kształtowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 
Stawki na dzień 31.12.2019 roku wynoszą: 

–  stawka bazowa: 5,16 zł / m2 powierzchni dla mieszkań komunalnych (umowy na czas 
nieokreślony) z możliwością uwzględniania zniżek za obniżony standard lokalu, 

–  stawka minimalna: 2,58 zł / m2 powierzchni dla socjalnego najmu lokali (umowy na czas 
określony) bez możliwości stosowania zniżek oraz w przypadku maksymalnej obniżki dla lokali 
komunalnych. 

Poprzednie obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku wynosiły odpowiednio 4,90 zł oraz 2,45 zł. Zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz nr WOM.0050.1.17.2020 z 20.01.2020 roku, 
od 1 maja 2020 roku (dla aktualnych umów najmu), stawka bazowa czynszu wzrośnie do 5,64 zł / m2, 
jednak wzrost ten będzie dotyczył lokali położonych w nowych lub względnie nowych zasobach. 
Nowa stawka czynszu obowiązuje dla nowo zawieranych umów już od dnia następującego po dniu 
wydania zarządzenia. 

Stawki czynszu są określane według zasad wskazanych w uchwale nr XVI/210/2019 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.11.2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Swarzędz na lata 2020-2024. Bazowa stawka 
czynszu za lokale mieszkalne nie może być niższa niż 1,5% oraz wyższa niż 3% wartości 
odtworzeniowej lokalu określonej przez prezesa GUS dla terenu woj. wielkopolskiego z wyłączeniem 
m. Poznania, przy czym zakłada się wzrost stawki bazowej czynszu za wynajem mieszkań 
komunalnych, rocznie od 1,0 do 6,0 pkt % ponad średnioroczny wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. Zmiana stawki bazowej czynszu dokonywana jest nie częściej niż raz w roku. Stawka 
czynszu w umowach o socjalny najem lokalu wynosi 50% stawki bazowej obowiązującego w gminnym 
zasobie mieszkaniowym. Nie stosuje się czynników podwyższających i obniżających stawkę czynszu 
przy umowach o socjalny najem lokalu. 

Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu (maksymalnie do 50%) wskazane w Wieloletnim 
Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Swarzędz na lata 2020-2024: 

–  mieszkanie bez c.o.: - 10% 
–  mieszkanie bez łazienki: - 10% 
–  mieszkanie bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych: - 10% 
–  WC poza lokalem: - 10% 
–  lokal w budynku oddanym do użytkowania na cele mieszkaniowe przed 2000 rokiem, w którym 

nie był przeprowadzany w ostatnich 10 latach jego remont kapitalny (wymiana zniszczonych 
okładzin ściennych i podłóg, wadliwych instalacji wraz z urządzeniami odbiorczymi): - 10% 

–  mieszkanie w budynku położonym w miejscowości nieobjętej obsługą publicznego transportu 
zbiorowego: - 5% 

–  mieszkanie w lokalu położonym częściowo poniżej poziomu gruntu (w suterenie): - 5% 
–  mieszkanie w budynku, który na podstawie opinii uprawnionego podmiotu znajduje się w złym 

stanie technicznym wg kryteriów opisanych w § 10 ust.2 pkt 5, jednakże niewykluczającym 
stałego pobytu osób: - 50%. 
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Zarządzanie nieruchomościami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe zostało powierzone 
Swarzędzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w trybie art. 67 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych – jako zamówienie z wolnej ręki spółce zależnej od jednostki samorządu 
terytorialnego. W umowie zarządu wskazane jest również zadanie związane z realizacją remontów 
i innych zadań właścicielskich, przy czym przy wydatkowaniu środków Zarządca zobowiązany jest 
stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Łączne wydatki remontowe w 2019 roku wyniosły 
nieco ponad 1,1 miliona złotych. Poprawę substancji mieszkaniowej zapewniły dodatkowo 
modernizacje budynków współfinansowane z programu Jessica 2 (1,8 mln zł). 
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VI. Spółki z udziałem gminy (stan na 31.12.2019) 

Gmina Swarzędz jest jedynym wspólnikiem w dwóch spółkach prawa handlowego. 

1. Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Spółka powołana przez Gminę Swarzędz w 1996 roku w celu realizacji zadań w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego w formie towarzystwa budownictwa społecznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego.  

Spółka jest właścicielem dwóch budynków mieszkalnych oraz zarządcą nieruchomości, w 
których znajdują się lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. W nadchodzących latach 
planowane są kolejne inwestycje, które zwiększą zasób nieruchomości mieszkaniowych spółki, w tym 
budynek którego budowa zakończyła się na początku 2020 roku, w którym znajdą się lokale 
przeznaczone na lokale komunalne, których najemcą jest Gmina. 
Dane podstawowe: 
– NIP 7771740193 
– Regon 63077699700000 
– KRS 0000099434 
– Data rozpoczęcia działalności 16.05.1996 
– Wartość kapitału zakładowego 2 820 000,00 zł (31.12.2019) 
– Wartość wkładu Gminy Swarzędz 2 820 000,00 zł 
– Udział Gminy Swarzędz 100% 
– Przeważający przedmiot działalności (PKD)  

• 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych, 
• 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
• 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 

2. Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Spółka powołana w 2013 roku w celu zgodnego z prawem prowadzenia składowiska 
odpadów komunalnych w Rabowicach (zmiany w ustawie o odpadach wykluczały możliwość 
kontynuowania działalności w tym zakresie przez Zakład Gospodarki Komunalnej jako zakład 
budżetowy). Spółka powstała z przekształcenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejmując 
prawa i obowiązki, należności i zobowiązania oraz majątek funkcjonującego w ramach ZGK 
składowiska odpadów komunalnych w Rabowicach. 

Akt założycielski umożliwiał również przenoszenie kolejnych rodzajów działalności z ZGK, co 
nastąpiło od 2017 roku, kiedy to spółka rozpoczęła prowadzenie obsługi publicznego transportu 
zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Gmina Swarzędz. 
Od 2017 roku, w związku z uruchomieniem instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, spółka przestała przyjmować odpady komunalne na składowisko w Rabowicach. 
Od 2018 roku na terenie składowiska w Rabowicach funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych dla gmin: Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn. 
Dane podstawowe: 
– NIP 7773235068 
– Regon 30260191200000 
– KRS 0000509366 
– Data rozpoczęcia działalności 16.12.2013 
– Wartość kapitału zakładowego 9 239 000,00 zł 
– Wartość wkładu Gminy Swarzędz 9 239 000,00 zł 
– Udział Gminy Swarzędz 100% 
– Przeważający przedmiot działalności (PKD): 

• 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 
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• 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 

3. AQUANET Spółka Akcyjna 

Aquanet SA jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu 
terytorialnego, działającą w formie spółki akcyjnej. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 290 222,00  zł (w całości opłacony) i składa się z 759 133 864 
akcji imiennych serii A, 98 378 877 akcji imiennych serii B, 985 000 akcji serii C, 1 015 000 akcji 
imiennych serii D, 15 000 000 akcji imiennych serii E, 650 000 akcji imiennych serii F, 234 868 281 
akcji imiennych serii G, 3 938 200 akcji imiennych serii H, 7 321 000 akcji imiennych serii I, po 1 zł 
każda.  
Akcjonariuszami Spółki są: 
1. Miasto Poznań: 867 663 723 akcji o wartości 867 663 723,00 zł, tj. 77,38% 
2. Pozostali akcjonariusze:  253 626 499 akcji o wartości 253 626 499,00 zł, tj. 22,62% 

W tym:  
– Gmina Mosina:  74 518 984 akcji o wartości 74 518 984,00 zł, tj. 06,65% (jako największy 

akcjonariusz oprócz m. Poznania) 
– Gmina Swarzędz:  13 449 520 akcji o wartości 13 449 520,00 zł, tj. 01,20% 

Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000234819 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
Wydział VIII Gospodarczy KRS. 

Aquanet SA jako spółka akcyjna rozpoczęła działalność 25 maja 2005 r., po przekształceniu 
z funkcjonującej pod tą samą nazwą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Spółka realizuje na podstawie posiadanych zezwoleń: 
1) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie: Miasta Poznania, 

Miasta Puszczykowo, Gminy Dopiewo, Gminy Kórnik, Gminy Mosina, Gminy Suchy Las, Miasta 
Luboń, Gmin Uczestniczących w Związku Międzygminnym "Puszcza Zielonka" z siedzibą 
w Murowanej Goślinie: Gminy Murowana Goślina, Gminy Swarzędz, Gminy Czerwonak; 

2) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na części terenu: Gminy Rokietnica, Gminy Brodnica, Gminy 
Kostrzyn; 

3) Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie projektu inwestycyjnego zrealizowanego przez 
Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka” w Gminie Skoki i Gminie Pobiedziska. 

4. AGROBEX Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

Gmina Swarzędz jest mniejszościowym udziałowcem spółki "AGROBEX" Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, która między innymi na terenie gminy, wynajmuje lokale mieszkalne 
w systemie TBS. 

Kapitał podstawowy spółki wynosi 1 005 000,00 zł, z czego, w związku z wniesionym w latach 
90-tych XX w. aportem, Gmina Swarzędz posiada udział o wartości 45 000,00 zł. Udział Gminy wynosi 
więc niecałe 4,5%. 

Z tytułu posiadanych udziałów, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Gmina nie uzyskuje dochodów w postaci 
dywidendy. 

5. Bazar Swarzędzki 

Od 1993 roku Gmina Swarzędz wspólnie ze spółką Piórex SA prowadzi przy ul. Zamkowej 
w Swarzędzu targowisko miejskie. Na terenie targowiska znajdują się: plac handlowy przeznaczony 
do prowadzenia sprzedaży ze stanowisk zewnętrznych (straganów) oraz hala, w której znajdują się 
punkty handlowe (sklepy). Budynek (hala) wraz z terenem przyległym stanowią własność Spółki, 
natomiast parkingi przed i obok budynku stanowią własność Gminy. 

Na potrzeby organizacji handlu na terenie targowiska, Rada Miejska w Swarzędzu uchwaliła 
w 2018 roku regulamin targowiska (uchwała nr III/34/2018 zmieniona uchwałą nr IV/70/2019 z dnia 
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5 lutego 2019 r.), w którym określono zasady handlu, a także powierzono Bazarowi Swarzędzkiemu 
funkcję zarządcy. 

Z tytułu działalności targowej, poza opłatą targową, Gminy uzyskuje corocznie dochód – 
za 2019 rok wyniósł on 17640,00 zł i zasili budżet gmin na rok 2020. 
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

Gmina Swarzędz jest aktywnym członkiem Aglomeracji Poznańskiej. W ramach terytorialnej 
przynależności do obszaru funkcjonalnego m. Poznania realizowanych jest szereg przedsięwzięć, 
które potwierdzają naszą aktywną rolę w rozwoju oraz funkcjonowaniu zespołu jednostek samorządu 
terytorialnego spójnie tworzących ten właśnie obszar. 

Przejawem aktywności Gminy Swarzędz są członkostwo w związkach międzygminnych 
działających na obszarze funkcjonalnym miasta Poznania oraz przynależność do stowarzyszeń 
obejmujących jednostki samorządu terytorialnego wchodzące razem z m. Poznaniem w skład 
poznańskiej aglomeracji. 

Wśród związków międzygminnych należy wymienić: 
1. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, 
2. Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt”, 
3. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. 

Gmina Swarzędz jest również członkiem stowarzyszeń oraz akcjonariuszem jednej spółki 
będącej własnością samorządów z obszaru Aglomeracji: 
4. Metropolia Poznań - Stowarzyszenie, 
5. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna – Stowarzyszenie, 
6. Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” – Stowarzyszenie, 

Gmina Swarzędz jest również członkiem organizacji obejmujących obszar większy niż 
aglomeracja poznańska i zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego. Są to: Związek Miast 
Polskich, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Wielkopolski. 

1. Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej 

1) Informacje ogólne. 
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzała 

od 01.07.2013 roku odmienny od dotychczasowego system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Zakładał on, że samorząd decydujący o wszystkich sprawach ważnych dla lokalnej 
społeczności odpowiadać będzie również za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
zobowiązując przy tym gminy do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy oraz miejscowymi uwarunkowaniami.  
Dla realizacji tego zadania samorządy Buku, Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, 
Obornik, Pobiedzisk, Poznania, Suchego Lasu (wystąpił ze związku z końcem 2013 roku) i Swarzędza 
jeszcze przed przyjęcie ustawy utworzyły Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej”. Jego statut został zarejestrowany 30 września 2010 r., a wiosną 2012 r. samorządy 
wprowadziły zmiany w statucie dostosowując go do wymagań ustawy, dodając uprawnień 
umożliwiających Związkowi Międzygminnemu skuteczne zagospodarowanie odpadów oraz wybrały 
jego władze. Do zadań Związku należy planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gmin, a w szczególności: 

1) utworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin – Uczestników 
Związku, 

2) zapewnienie objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin – Uczestników 
Związku - systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 

3) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań 
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

4) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej 
następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań 
wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 
opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

5) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin – Uczestników Związku, w tym wskazywanie 
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miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, 

6) zapewnianie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowania, 

7) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

8) określanie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, i inne. 

2. Wykonawca świadczący usługę odbioru odpadów 
W sektorze XII -Swarzędz zgodnie z podpisaną umową z dnia 06.03.2018 roku 

nr 19.DGK.272.2018 (okres obowiązywania kwiecień 2018 – wrzesień 2021) dotyczącą odbioru 
i transportu zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odbioru, transportu i zagospodarowania 
pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z sektora nr XII – 
Swarzędz usługę świadczy Konsorcjum w składzie: REMONDIS SANITECH POZNAŃ sp. z o.o. - Lider 
Konsorcjum, SUEZ Zachód sp. z o.o. - Partner nr 1 Konsorcjum, Artur Zys prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ARTUR ZYS - Partner nr 2 Konsorcjum, 
EKO-TOM Turguła spółka jawna - Partner 3 Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe 
„ORDO POZNAŃ” Sp. z o.o. - Partner nr 4 Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-
Transportowych VIKOM Iwona Kubera i Rafał Kubera spółka jawna - Partner nr 5 Konsorcjum, KDS Sp. 
z o.o. - Partner nr 6 Konsorcjum. 

Członek Konsorcjum wykonujący przedmiot usługi - Artur Zys prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ARTUR ZYS. 
3. KOSZTY poniesione w 2019 roku (sektor XII -Swarzędz) związane z odbiorem odpadów oraz 

zagospodarowaniem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów Bio oraz odpadów zielonych: 

– odbiór - w ramach powyższej umowy formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie 
ryczałtowe w miesięcznej wysokości  357 844,60 zł brutto/m-c - koszt w 2019 roku 
4.294.135,20 zł brutto,   

– zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych (ITPOK) - 3 607 412,96 zł brutto  
– zagospodarowanie odpadów Bio oraz odpadów zielonych (Biokompostownia) bez PSZOK 1 369 

473,89 zł brutto. 

Tab. Nr 6. Masy odpadów na podstawie raportów miesięcznych Wykon. [Mg] w roku 2019 

Sektor 

Zmieszane 
odpady 

komunalne 
[Mg] 

Odpady 
BIO oraz 
odpady 
zielone 

[Mg] 

Papier 
[Mg] 

TWS 
[Mg] 

SZKŁO 
[Mg] 

drzewka 
świąteczne 

[Mg] 

Odpady 
problemowe 

[Mg] 
Suma [Mg] 

XII - 
Swarzędz 

15.694,640 4.844,760   767,940 770,170 656,600 6,160 483,240 23.223,51 

 
W ramach zadań Związku, na terenie gmin członkowskich, utworzone zostały Punkty 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt taki funkcjonuje na terenie Miasta 
i Gminy Swarzędz od 2018 roku. PSZOK zlokalizowany jest do dnia dzisiejszego na terenie 
Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach i obsługuje teren gmin: Swarzędz, Kleszczewo 
i Kostrzyn.  

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie 
odpadami. W zależności od rodzaju nieruchomości do PSZOK mogą być dostarczane różne frakcje 
odpadów (zgodnie z wykazem na stronach www.goap.org.pl). Odpady w PSZOK gromadzone 

http://www.goap.org.pl/
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są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach 
i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

Do obowiązków podmiotów prowadzących PSZOK należy dodatkowo utworzenie 
i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz 
zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem 
i zagospodarowaniem. Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywa się z częstotliwością raz 
na kwartał (na podstawie  wyznaczonego harmonogramu). Zgodnie z umową MPSZOK przyjmuje 
odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych 
przed ich nieruchomościami. 

Punkty odbioru przeterminowanych leków znajdują się w aptekach działających aktualnie 
na terenie danej Gminy, zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Farmaceutycznego  
w Poznaniu. Odbiór ten dotyczy tylko aptek ogólnodostępnych, a ich spis można znaleźć na stronie 
www.wif.poznan.ibip.pl (rejestry i ewidencje). 

W drodze przeprowadzanych w przez ZM GOAP przetargów na utworzenie i prowadzenie 
stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), utworzenie 
i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz 
zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem 
i zagospodarowaniem w latach 2018 oraz 2019 realizację usługi powierzono Konsorcjum firm 
w składzie Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz FBSerwis S.A. 
(Partner Konsorcjum), natomiast w roku 2020, jednoosobowej spółce Gminy Swarzędz, 
Swarzędzkiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. 

Wartość umów w poszczególnych latach wynosiła:  

 w roku 2018 – 603 703,70 zł netto, 

 w roku 2019 - 612 639,81 zł netto, 

 w roku 2020 - 877 798,98 zł netto. 

2. Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie 

Zadaniem Związku jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację 
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gmina Kostrzyn. 
Schronisko zostało oddane do użytku 04 października 2015 rok. W skład związku wchodzi 11 gmin: 
Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, 
Suchy Las oraz Swarzędz. 
Szczegóły działalności opisane są w punkcie dotyczącym Programu Opieki nad Zwierzętami – rozdział 
XI. Ochrona Środowiska 

3. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”  

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” został utworzony w 2000 r. przez gminy Czerwonak, 
Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz i Skoki. Są to gminy, których obszar częściowo 
lub w całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka albo jego otuliny. 

Związek  Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wpisany jest do Rejestru Związków prowadzonego 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod pozycją 209 z datą 11 grudnia 2000 
roku. 

Zgodnie z paragrafem 7 Statutu, do zadań Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” należy 
wspólne planowanie i wykonywanie na obszarze Członków Związku zadań z zakresu:  

1) projektów z wspólnie przyjętej strategii rozwoju turystyki; 
2) realizacja zadań własnych Gmin Uczestniczących w Projekcie w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W tym zakresie do zadań Związku 
należy:  

http://www.wif.poznan.ibip.pl/
https://www.gov.pl/web/mswia
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a) zbiorowe odprowadzanie ścieków w oparciu o majątek Związku w tym wytworzony 
w ramach realizacji Projektu i urządzenia kanalizacyjne nie stanowiące majątku Związku, 
które zostaną przyłączone do tego majątku jako funkcjonalna całość; 

b) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków; 

c) uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin 
Uczestniczących w Projekcie; 

d) kształtowanie polityki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gmin Uczestniczących w Projekcie, w tym zatwierdzanie taryf, 
z wyłączeniem kompetencji w zakresie decydowania o dopłatach dla taryfowych grup 
odbiorców; 

e) wyznaczanie kierunków rozwoju i realizacja polityki inwestycyjno-modernizacyjnej majątku 
wytworzonego w ramach Projektu, w tym umożliwianie wykorzystania potencjału tego 
majątku dla przyłączania nowych urządzeń kanalizacyjnych; 

f) uchwalanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych przedkładanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne; 

g) sprawowanie kontroli i nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie 
zgodności wykonywanej działalności z udzielonymi zezwoleniami. 

Ponadto na zgodny wniosek Członków Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach 
o samorządzie gminnym poprzez zmianę statutu, mogą być przez Związek przejęte inne zadania 
publiczne wykonywane przez gminy. 

Turystyka w Puszczy Zielonce i w jej otulinie to towarzysząca i ważna działalność ZMPZ, której 
Swarzędz jest istotnym uczestnikiem.  

Wspólnym mianownikiem turystycznej działalności międzygminnej (sześciu gmin wchodzących 
w skład Związku) jest teren Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Zielonka” oraz jego otulina. Współpraca 
międzygminna w ramach ZMPZ koncentruje się w dużej mierze na integracji społeczności lokalnych, 
na migracjach międzygminnych mieszkańców (poprzez organizację wydarzeń, imprez 
i przedsięwzięć), na wspólnej promocji walorów i atrakcji turystycznych (nie tylko wspólnych- 
związkowych, ale też indywidualnych atrakcji poszczególnych gmin, bo każda z gmin będących 
członkiem ZMPZ realizuje również własne zadania z zakresu szeroko rozumianej turystyki). Rolą ZMPZ 
jest dbałość o wspólną infrastrukturę turystyczną (i systematyczne tworzenie nowej) i udogodnienia 
dla turystów, a także o rozbudowany system szlaków turystycznych przebiegających przez gminy 
członkowskie (pieszych, rowerowych, kulturowych, pielgrzymkowych, konnych i wodnych), których 
jest łącznie ponad 600 km.  

Równie ważnymi aspektami i zadaniami są również: edukacja przyrodniczo- leśno- ekologiczna 
oraz w zakresie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie prawidłowych nawyków spędzania wolnego 
czasu i dostarczanie pozytywnych bodźców do uprawiania aktywnej turystyki w przestrzeni 
międzygminnej. 

4. Stowarzyszenie Metropolia Poznań 

1) Cel Stowarzyszenia 
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych 
interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego 
Aglomeracji oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie. 

Celem stowarzyszenia jest również prowadzenie działań na rzecz powołania związku zrzeszającego 
jednostki samorządu terytorialnego tworzące Aglomerację. 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

1) prowadzenie działań wspierających wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju 
Aglomeracji, 

2) inspirowanie działań umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie Aglomeracją, 
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3) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia we wszystkich wspólnych sprawach, 

4) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, 
a przede wszystkim Aglomeracji, 

5) propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych gmin 
i powiatów oraz zadań im zleconych przez administrację rządową, 

6) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój 
gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia, 

7) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu i społecznemu 
rozwojowi gmin i powiatów, nawiązywaniu przez nie kontaktów zagranicznych oraz wymiany 
naukowej i kulturalnej, 

8) prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne 
rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu 
gminnego i powiatowego, 

9) inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych dotyczących funkcjonowania Aglomeracji 
i jej rozwoju, 

10) prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych 
w Aglomeracji, 

11) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, związanej z realizacją 
celów Stowarzyszenia. 

2) Zadania w zakresie realizacji ZIT 
Od 16 marca 2015 r. Stowarzyszenie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W ramach ogłaszanych przez Metropolię konkursów Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowania na 

następujące projekty: 

a) „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz”  

– zakres: Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Swarzędzu oraz ZWP w Kobylnicy (parkingi 

Park&Ride, Bike&Ride) + 4 autobusy hybrydowe; 

– wartość projektu:    13 729 937,09 zł; 

– wartość dofinansowania:    8 849 219,21 zł;  

– zakończenie projektu:   29.10.2018 r.;  

– status: zakończony i rozliczony, etap trwałości projektu 

b) „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II” 

– zakres: Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Paczkowie (parkingi Park&Ride, Bike&Ride), ul. 

Średzka w Paczkowie (od DK 92 do linii kolejowej E20) + 7 autobusów + termomodernizacja 

bazy transportowej (wraz z instalacją fotowoltaiczną) + dynamiczna informacja pasażerska 

(tablice LED) + modernizacja ulicy Transportowej; 

– wartość projektu:    38 626 129,75 zł 

– wartość dofinansowania:   13 894 205,09 zł 

– termin realizacji:    31.12.2020 r. 

– status: w trakcie realizacji  

c) „Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki”  

– zakres: adaptacja budynku strażnicy na Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki; 

– wartość projektu:    3 969 893,05 zł 
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– wartość dofinansowania:   2 248 736,11 zł 

– zakończenie projektu:   28.09.2018 r. 

– status: zakończony i rozliczony, etap trwałości projektu 

d) „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych 

wraz z infrastrukturą”  

– zakres: ścieżka wzdłuż Jez. Swarzędzkiego; 

– wartość projektu:    2 595 961,46 zł; 

– wartość dofinansowania:   2 161 728,48 zł;  

– zakończenie projektu:   28.12.2018 r.;  

– status: zakończony i rozliczony, etap trwałości projektu 

Stowarzyszenie było inicjatorem powołania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przez samorządy 
wszystkich szczebli szeroko rozumianej Aglomeracji Poznańskiej. Docelowo, przez teren naszej Gminy 
przebiegać będą dwie linie PKM. Od września 2018 roku PKM obsługuje już linię Swarzędz – Poznań, 
a w 2020 roku uruchomiono kursy na trasie Poznań – Gniezno, przez Ligowiec i Kobylnicę. Ponadto, w 
związku z zakończeniem remontu linii kolejowej Swarzędz – Sochaczew, PKM będzie wydłużona ze 
Swarzędza do Wrześni, co pozwoli na objęcie nią również stacji Paczkowo. 

Rozwój połączeń kolejowych w ramach PKM finansowany jest częściowo z budżetu Gminy 
Swarzędz: 

 Linia do Swarzędza: 34 407,00 zł w 2018, 103 304,00 zł w 2019 roku i 105 658,00 zł w 2020 
roku, 

 Linia do Kobylnicy: wstępnie w 2019 roku zaangażowanie finansowe Swarzędza oszacowano 
na 41 858,91 zł, jednak z uwagi na brak porozumienia między samorządami do uruchomienia 
zwiększonej częstotliwości połączeń nie doszło.  

 Ponadto, w związku z zakończeniem remontu linii kolejowej Swarzędz – Sochaczew linia PKM 
2 rozpoczęła funkcjonowanie w pełnej relacji Poznań Główny - Września." 

5. Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 

Cele działania: 
– wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu i na terenie Aglomeracji Poznańskiej, 

– promocja Poznania i innych miast i gmin aglomeracji jako miejsc atrakcyjnych turystycznie, 

– integracja gmin, powiatów i podmiotów gospodarczych działających na terenie aglomeracji 
poznańskiej w zakresie turystyki, 

– promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania 
stowarzyszenia, 

– inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych. 

W ramach podejmowanych działań wyróżnić można: 
– organizację wystąpień targowych i prezentacji, 

– obsługę podróży studyjnych dziennikarzy i tour-operatorów, 

– produkty turystyczne (np. Poznań za pół ceny), 

– gry miejskie, 

– promocja internetowa, 

– działania PR, 

– działalność wydawnicza. 
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6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów 

LGD TRAKT PIASTÓW jest stowarzyszeniem, nad którym nadzór sprawuje marszałek województwa, 
a jego członkiem mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu 
terytorialnego. 

1) Cele działania Stowarzyszenia: 
– działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 

– podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności 
lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej: LSR); 

– upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności 
na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD; 

– propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów 
i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;  

– promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD;  

– współuczestniczenie w rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności leżących na terenie 
działania LGD;  

– udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów 
i pozyskiwania środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych; 

– promocja jednostek samorządu terytorialnego, które są członkami LGD. 

2) Działalność Stowarzyszenia 
W 2015 roku Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie do opracowania Lokalnej Strategii 

Rozwoju. We wszystkich gminach członkowskich odbywały się konsultacje społeczne, wypracowano i 
przyjęto diagnozę obszaru, cele strategiczne oraz rodzaje projektów przewidzianych do 
dofinansowywania wraz z kryteriami oceny wniosków.  

Ostatecznie Walne Zebranie Członków, które odbyło się 17 grudnia 2015 roku, przyjęło 
Lokalną Strategię Rozwoju, która następnie została złożona w konkursie na dofinansowanie realizacji 
Strategii. Przyznane Stowarzyszeniu środki są rozdysponowywane na projekty służące realizacji celów 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) z części przeznaczonej na lokalne grupy działania i służą wzmacnianiu 
realizacji oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych. 

LGD Trakt Piastów – dofinansowania dla Swarzędza (2015-2019). 

– Program: Aktywne sołectwa – edycja 2017 (sołectwa: Paczkowo, Łowęcin) – łączna dotacja 
4 000,00 zł 

– Program: Aktywne sołectwa – edycja 2018 (sołectwa: Gruszczyn, Łowęcin, Garby) – łączna dotacja 
6 000,00 zł 

– Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (PROW 2014-2020) – 
dofinansowanie z EFRROW: 310 180,00 zł [całkowity koszt: ok. 589 tys. zł] 

– Program: Aktywne sołectwa – edycja 2019 (sołectwo Kobylnica) – łączna dotacja 2 000,00 zł. 
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VIII. Polityka społeczna 

1. Cele, obszary i główne kierunki działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. 

Budowanie społeczeństwa ludzi równych, solidarnych, aktywnych obywatelsko nie byłoby 
możliwe bez prowadzenia polityki integracji społecznej wspierającej tych, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji, Mowa o dzieciach pozostających bez opieki rodziców, seniorach wymagających pomocy, 
rodzinach przezywających kryzys, emigrantach organizujących swoje życie w nowej rzeczywistości, 
osobach uzależnionych, zadłużonych, grupach zagrożonych dyskryminacją. Gmina Swarzędz poprzez 
kapitał ludzki i społeczny ma stanowić przestrzeń otwartą , tolerancyjną, patrzącą z troską 
na słabszych.  

Pomoc społeczna jest szczególnym elementem działania w obszarze integracji społecznej 
mającym na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 
społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy 
społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań 
do zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 
Za całokształt problematyki społecznej i koordynację działań w tym zakresie odpowiedzialny jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Ośrodek realizuje zadania gminy i zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy o pomocy społecznej i szeregu innych ustaw. 
W ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym OPS zapewnia m.in. schronienie, posiłki 
oraz niezbędne ubranie osobom tego potrzebującym, przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne 
przysługujące z ustawy o pomocy społecznej, świadczy pracę socjalną, organizuje i świadczy usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania, prowadzi i zapewnia miejsca w mieszkaniach chronionych, 
kieruje do domów pomocy społecznej i ponosi odpłatność za pobyt. Realizując zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej Ośrodek organizuje i świadczy m.in. specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia funkcjonowanie 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Praca socjalna, 
poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa udzielane są bez względu na sytuację 
materialną klienta. W myśl ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej przysługuje z uwzględnieniem kryterium kwalifikującego. Ośrodek współtworzy system 
pomocy społecznej z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i organizacjami 
pozarządowymi. Zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej pracownicy socjalni udzielają klientom 
informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych, świadczą 
pracę socjalną oraz prowadzą postępowania administracyjne w zakresie przyznawania świadczeń 
pomocy społecznej. Ośrodek obejmuje wsparciem rodziny ze szczególnymi potrzebami m.in. rodziny 
w ubóstwie, rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osoby bezrobotne, 
bezdomne, starsze i z niepełnosprawnościami, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, osoby 
doświadczające przemocy. Część działań i form pomocy kierowana jest do szerszego grona 
mieszkańców gminy m.in. wsparcie specjalistyczne, interwencja kryzysowa, poradnictwo, praca 
socjalna.  

1) Działania i formy pomocy skierowane do mieszkańców gminy Swarzędz:  

 praca socjalna, 

 profilaktyka przeciwdziałania przemocy i uzależnieniem, 

 Karta Dużej Rodziny, 

 interwencja kryzysowa, 

 wsparcie specjalistyczne, 

 mieszkalnictwo społeczne, 

 rozwój wolontariatu, 

 nieodpłatna pomoc prawna, 

 animowanie społeczności lokalnej. 
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2) Działania i formy pomocy skierowane do wybranych grup: 

 rodziny w ubóstwie (dożywianie, pomoc w formie zasiłków),  

 rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (asystentura rodzin, 
funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego, wypoczynek i rekreacja), 

 osoby bezrobotne (aktywizacja zawodowa, Klub Integracji Społecznej, Program Aktywizacja 
i Integracja, prace społecznie użyteczne), 

 osoby starsze i z niepełnosprawnościami (usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia, domy pomocy 
społecznej, deinstytucjonalizacja usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 

 osoby w kryzysie bezdomności (indywidualny plan wychodzenia z bezdomności, współpraca z 
ogrzewalniami, noclegowniami , schroniskami), 

 dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze), 

 osoby doświadczające przemocy („Niebieska Karta”, miejsce czasowego pobytu). 

Działalność Ośrodka ukierunkowana jest na efektywną aktywizację klientów oraz na rozwój 
kompleksowych form wsparcia i usług. Miarą skuteczności służb pomocy społecznej jest odpowiednio 
przygotowana do realizacji zadań kadra. W tym zakresie wdrożono rozwiązania pozwalające na 
rozwój zawodowy pracowników Ośrodka a zarazem zapewnienie możliwie najwyższej jakości usług 
dla mieszkańców. Rok 2018 upłynął pod znakiem dbałości o rozwój zawodowy pracowników 
(rozbudowana oferta kursów i szkoleń), superwizji. Wprowadzono model rozdzielenia pracy socjalnej 
od świadczeń polegający na stworzeniu 3 odrębnych zespołów. Warto podkreślić, że Ośrodek 
kontynuował świadczenie wysokospecjalistycznych usług (w tym asystenta rodziny, asystenta osoby 
niesamodzielnej, teleopiekę), powiększał ofertę poradnictwa specjalistycznego (wsparcia prawnego, 
psychologicznego, pedagogicznego) w formie mediacji i terapii i coachingu rodzicielskiego. 
Pracownicy Ośrodka angażowali się w realizację nowatorskich przedsięwzięć i projektów. Ośrodek 
nadal skutecznie wykorzystywał narzędzia informatyczne w celu dalszego usprawniania obsługi 
mieszkańców (E-PUAP, EMPATIA, terminale mobilne) efektywnie wykorzystywał aplikacje 
dziedzinowe i inwestował w zakupy sprzętu informatycznego. 

2. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych.  

Życie społeczne każdej polskiej gminy jest złożone i przebiega wielowymiarowo. Każdy jego 
aspekt ma wymierny wpływ na całokształt funkcjonowania organizmu społecznego, jakim jest miasto 
i gmina. Monitoring aktualnej sytuacji społecznej w gminie Swarzędz pokazuje, że pomimo starań 
instytucji publicznych, ale też i organizacji pozarządowych mających na celu podnoszenie jakości życia 
mieszkańców, nadal spotyka się jednostki lub rodziny, które zmagają się z problemami. Zauważenie 
tych problemów i chęć pozytywnego ich rozwiązania stanowi dla władz miasta i gminy Swarzędz 
punkt wyjścia do opracowywania i wdrażania w życie kolejnych strategii rozwiązywania problemów 
społecznych.  

Są one długoletnimi dokumentami programowymi pozwalającymi systematyzować wiedzę 
dotyczącą trudności, z jakimi na co dzień zmagają się mieszkańcy i instytucje. Pomagają jednocześnie 
dokonywać pogłębionej analizy życia społecznego będącej początkiem działań profilaktycznych 
lub zaradczych, dzięki którym możliwe staje się zapewnienie mieszkańcom gminy podstawowych 
potrzeb i zwiększenie komfortu ich egzystencji. Do najważniejszych problemów, z którymi mierzy się 
większość polskich samorządów należą starzenie się społeczeństwa, niedostatek materialny rodzin 
wielodzietnych, przemoc i uzależnienia w rodzinach, niebezpieczeństwo wykluczenia społecznego 
seniorów, osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych.  

Autorzy „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Swarzędz na lata 2016-
2022” wskazują 4 cele główne, wokół których powinny być skoncentrowane działania instytucji 
i organizacji odpowiedzialnych za sprawy społeczne. Są to:  

– wzmocnienie podstawowych funkcji rodziny, 
– stworzenie warunków do rozwoju młodzieży i dzieci, 
– wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
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– wzrost integracji społecznej. 

Do każdego celu głównego przyporządkowano cele szczegółowe (operacyjne), które służą 
uściśleniu zadań przewidzianych do wykonania w perspektywie najbliższych lat. Ważnym pozostaje 
również fakt ciągłości programowej poprzedniej strategii i obecnego dokumentu, która gwarantuje 
systematyczność działań instytucji i organizacji gminnych. Na podstawie diagnozy problemów 
społecznych w gminie Swarzędz wyróżniono kilka obszarów, które wymagają szczególnego 
zainteresowania i stałego monitoringu w celu zapewnienia wzrostu jakości życia mieszkańców. Należą 
do nich przede wszystkim starzenie się społeczności lokalnej, dysfunkcyjność rodzin, bezradność 
wychowawcza rodziców, alienacja społeczna mieszkańców i ich niechęć do uczestnictwa w życiu 
publicznym, wzrost liczby osób niepełnosprawnych oraz brak rzeczywistych liderów społeczności 
lokalnej. 

Wypełniając zapisy „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Swarzędz 
na lata 2016-2022” Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz powołał do istnienia Zespół ds. 
Monitorowania Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Swarzędz na 
lata 2016-2022. W skład niniejszego Zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w 
Swarzędzu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu oraz Komisariatu Policji w Swarzędzu. Każdego 
roku członkowie Zespołu weryfikują postępy we wdrażaniu postanowień Strategii, opracowują raport 
i ocenę roczną realizacji celów zapisanych w Strategii, które następnie przedstawiają Radnym Rady 
Miejskiej w Swarzędzu.  

W 2020 roku Zespół przygotował do sprawozdania raport i ocenę działań za rok 2019. 
Pozytywnie oceniono większość inicjatyw realizowanych przez instytucje publiczne i organizacje 
pozarządowe w gminie. Dodatkowo zwrócono uwagę na fakt wciąż rozwijającej się współpracy 
pomiędzy najważniejszymi podmiotami w gminie i powiecie w zakresie interdyscyplinarnego 
rozwiązywania problemów społecznych. W odniesieniu do Strategii bardzo dobrze oceniono przede 
wszystkim:  

– bogactwo oferty skierowanej do osób powyżej 60 roku życia, zarówno aktywnych, jak i tych 
którzy z powodu chorób nie są w stanie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Zwrócono 
uwagę głównie na różnorodne zajęcia prowadzone w Centrum Aktywności Seniora, Dziennym 
Domu „Senior-Wigor”, Klubach Młodych Duchem, a w przypadku osób niesamodzielnych 
i chorych w Dziennym Domu Pomocy i Środowiskowym Domu Samopomocy, 

– dbanie o utrzymanie szerokiej dostępności i stopniowy rozwój usług opiekuńczych, 
asystenckich, wspomagających i wspierających najsłabszych mieszkańców gminy Swarzędz, 

– zapewnienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego rodzinom zamieszkującym 
gminę Swarzędz. W jego ramach mieszkańcom udzielana jest pomoc z zakresu prawa, 
psychologii, pedagogiki oraz mediacji rodzinnych, 

– wysoką liczbę uczniów, którzy biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
Zwrócono uwagę na różnorodność oferty przeznaczonej dla dzieci i młodzieży przygotowanej 
przez szkoły, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, mającej na celu 
wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców gminy, 

– ustawiczną pracę kompetentnych instytucji na rzecz zmniejszenia zjawiska występowania 
przemocy w rodzinie, w tym liczbę przeprowadzonych akcji edukacyjnych i programów 
profilaktycznych w szkołach, liczbę osób, które skorzystały z pomocy specjalistów (prawnik, 
psycholog, Punkt Konsultacyjny), liczbę przeprowadzonych procedur „Niebieskie Karty”, 

– systematyczną pracę Ośrodka Pomocy Społecznej i wszystkich szkół z terenu gminy Swarzędz 
na rzecz skutecznej profilaktyki i zminimalizowania negatywnych skutków uzależnień, w tym 
liczbę porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym, liczbę porad udzielonych przez 
psychologów i pedagogów szkolnych, liczbę przeprowadzonych programów profilaktycznych, 
akcji edukacyjnych oraz kampanii ogólnopolskich, 

– zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne miasta i gminy Swarzędz poprzez szerokie 
uczestnictwo w wolontariacie, organizowanie licznych akcji charytatywnych dla osób 
potrzebujących, zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego, organizowanie Dni Sąsiada 
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i innych inicjatyw oddolnych oraz liczbę organizacji pozarządowych działających dla dobra 
społeczności lokalnej.  

Podsumowując, w perspektywie najbliższych lat, w konfrontacji z istniejącymi problemami 
społecznymi, Zespół ds. Monitorowania Realizacji Strategii zasugerował wspieranie dotychczasowych 
działań, rozwój świadczonych usług wspomagających, szczególnie tych skierowanych do osób 
starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz kontynuowanie działań interdyscyplinarnych 
w kontekście osób słabych i krzywdzonych. Jednocześnie zgłoszono potrzebę utrzymywania 
różnorodności i dbania o wysoką jakość form aktywizacji najmłodszych mieszkańców gminy 
Swarzędz, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i intelektualnym. 

Istotna z punktu widzenia działań strategicznych jest sporządzana każdego roku ocena 
zasobów pomocy społecznej.  
Z dokumentu za 2019 rok wynikają następujące wnioski:  
Dane o sytuacji demograficznej i społecznej: 

– zauważa się tendencje wzrostową zamieszkiwania Miasta i Gminy Swarzędz, najwięcej osób 
zalicza się do grupy osób w wieku produkcyjnym. 

– kobiety stanowią 52%, mężczyźni – 48%. 
– najliczniejsza grupą w wieku poprodukcyjnym są kobiety. 
– najliczniejsza grupą w wieku produkcyjnym są mężczyźni (jest to kategoria wiekowa 18–65) 
– zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych  

Infrastruktura społeczna: 

– wzrosło zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne, planowane jest zwiększenie 
liczby mieszkań oddawanych do użytku mieszkańców, w 2018 roku oddano do użytku 
27 mieszkań komunalnych, 

– zwiększono nakłady na żłobki i przedszkola zaspokajając tym samym duży popyt na opiekę 
instytucjonalną dzieci do 6 roku życia, 

– powstały mieszkania chronione stanowiące szansę na lepszą opiekę dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Dane o korzystających z pomocy: 

– najczęstszymi powodami korzystania ze wsparcia służb pomocy społecznej są: długotrwała lub 
ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych oraz niepełnosprawność, 
ubóstwo, 

– wśród osób korzystających z usług opiekuńczych zwiększyła się liczba osób korzystających 
ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi,  

– w przedziale czasowym lat 2011–2018 zaczęła się tendencja wzrostowa osób objętych 
procedurą „Niebieskie Karty”, 

– zwiększyła się liczba osób objętych wsparciem asystenta rodziny,. 
Zasoby instytucjonalne: 

– brak noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych,  
– brak zakładu aktywności zawodowej, stanowiącego możliwość kontynuacji działań WTZ. 
– w roku 2018 Gmina Swarzędz uruchomiła mieszkania chronione, 
– brak domów pomocy społecznej.  

Kadra pomocy społecznej: 

– wysoki stopień specjalizacji i wykształcenia, 
– profesjonalny charakter obsługi, 
– systematyczne podwyższanie kompetencji pracowników zatrudnionych w OPS, 
– znacząco poprawie uległy warunki lokalowe Ośrodka Pomocy Społecznej, 
– zmieniono strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Specyfika i charakter problemów występujących w Gminie Swarzędz spotyka się z odpowiedzią 
jednostek wyspecjalizowanych w świadczeniu specjalistycznych usług ukierunkowanych 
na konkretnych odbiorców. Dostosowanie metod i technik współpracy pozwala na realną, systemową 
pomoc o charakterze kompleksowym i optymalizującym poziom efektywności. Wysoki poziom 
świadczonego wsparcia - zarówno w tematyce pozytywnej diagnozy, długofalowej prewencji, ale 
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także faktycznej, skutecznej pomocy - wymaga trwale wpisanego w zawód kształcenia i podwyższania 
kwalifikacji. Zapotrzebowanie na pomoc specjalistyczną i rosnąca liczba zainteresowanych wsparciem 
stawia przez pomocą społeczną, a tym samym przed Gminą Swarzędz konkretne wymagania. 
Kompetencje społeczne, umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, efektywna komunikacja, radzenie 
sobie z emocjami w kontekście konkretnych systemów rodzinnych (z całym bagażem negatywnych 
wzorców, deficytów, ale także potencjalnych zasobów) to niektóre tylko obszary kierunkujące 
działania służb społecznych. 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Obowiązek realizacji działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych nakłada na gminy ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania są realizowane na podstawie przyjętego corocznie przez 
Radę Miejską Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem 
głównym Gminnego Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 
z nadużywania napojów alkoholowych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości 
mieszkańców gminy Swarzędz oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Realizowane zadania są ściśle powiązane z diagnozą potrzeb 
i problemów mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne 
realizowane w ostatnich latach w gminie Swarzędz nastawione były na organizację i przeprowadzanie 
programów wczesnej interwencji, wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi, promowanie 
zdrowego stylu życia oraz udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży wychowującej się w rodzinach 
z problemem uzależnienia czy przemocy. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowano działania mające na celu zapewnienie 
odpowiedniego wsparcia dzieciom z rodzin z problemem uzależnienia w ramach placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Istotne z punktu widzenia trwałości i jakości 
życia rodziny z problemem alkoholowym jest wsparcie terapeutyczne całej rodziny. Na terenie gminy 
bardzo istotną formą pomocy dla dzieci jest włączenie ich w programy realizowane w opiekuńczych 
i specjalistycznych (realizujących program socjoterapeutyczny) placówkach. Jednym z priorytetowych 
zadań Gminnego Programu jest podnoszenie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego, szersze upowszechnienie sprawdzonych programów profilaktycznych i promocji 
zdrowia psychicznego oraz popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki. 

Działania profilaktyczne wynikające z zadań przewidzianych do realizacji w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to przede wszystkim : 

– ograniczenie picia alkoholu oraz działania ograniczające ryzyko picia szkodliwego i uzależnienia, 
– realizację i wspieranie kampanii edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości 

społeczeństwa na temat szkód wynikających z picia alkoholu, 
– organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, utrwalanie postaw 

abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży, 
– zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez prowadzenie zajęć w „Szkołach dla 

Rodziców i Wychowawców”, edukacja rodziców w radzeniu sobie z problemami, 
– wprowadzanie nowych rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach na terenie 

miasta i gminy Swarzędz, 
– prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, indywidualnych o charakterze terapeutycznym, 

grupowych zajęć psychoedukacyjnych oraz konsultacji dla rodziców i opiekunów jako 
kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic działających na terenie 
miasta i gminy Swarzędz 

– organizację szkoleń dla osób pracujących z dziećmi, dotyczących efektywnych sposobów 
przekazywania wiedzy na temat uzależnień, wskazywania alternatywnych wzorców spędzania 
wolnego czasu, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów.  

Gminny Program koncentruje się na podejmowaniu inicjatyw, których celem jest 
edukowanie, uświadamianie, kształtowanie prawidłowych postaw, zdolności do dokonywania 
wyborów oraz oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Aby działania były 
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skuteczne stosowane są różne metody i programy uwzględniające profilaktykę uniwersalną 
i selektywną, które będą miały na celu osłabianie wpływu czynników ryzyka oraz wzmacnianie 
czynników chroniących w szkole, rodzinie oraz środowisku lokalnym. Na przestrzeni ostatnich kilku 
lat działania te są zaplanowane we współpracy z placówkami oświatowymi oraz systematycznie 
prowadzone tak, aby możliwe było dotarcie do szerokiej grupy młodych ludzi w różnych przedziałach 
wiekowych. Zaplanowane działania prowadzone są w różnych środowiskach i kierowane zarówno do 
dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Od wielu lat w gminie Swarzędz, dzięki współpracy różnych 
podmiotów, tworzony jest spójny system przeciwdziałania problemom uzależnień. W jego ramach 
podejmowane są wszystkie możliwe działania profilaktyczne i edukacyjne prowadzące do zwiększenia 
świadomości społecznej i zdrowotnej mieszkańców gminy Swarzędz. Pozwolą to na budowanie 
zdrowej, świadomej i odpowiedzialnej wspólnoty, która będzie potrafiła podejmować wyzwania, jakie 
niesie ze sobą współczesność.  

4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie 
używania narkotyków na terenie miasta i gminy Swarzędz oraz zmniejszenie skali problemów 
zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Podejmowane 
działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nastawione są na: 

– zapobieganie negatywnym konsekwencjom używania narkotyków,  
– pomoc terapeutyczną, w tym motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia 

odwykowego.  
Ważnym aspektem jest także ciągłe zwiększanie świadomości społeczności lokalnej w kwestii 

uzależnienia od środków odurzających oraz podejmowanie działań dążących do minimalizowania 
zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży poprzez zajęcia rozwojowe i realizację rekomendowanych 
programów profilaktycznych. Problematyka narkomanii w Gminie Swarzędz nie ogranicza się jedynie 
do samego faktu uzależnienia od substancji psychoaktywnych bądź zagrożenia uzależnieniem. 
Oferowana pomoc terapeutyczna nakierowana jest zarówno na osoby uzależnione od narkotyków, 
jak i członków rodziny, którzy zmagają się z uzależnieniem bliskiej osoby.  

Główne cele działań z zakresu narkomanii dotyczą:  

–zmniejszania poziomu używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież,  
– wzrostu kompetencji rodziców do prowadzenia profilaktyki domowej oraz ich zaangażowanie 

w działania profilaktyczne w szkołach w ramach programu wychowawczo–profilaktycznego,  
– wzrostu kompetencji profilaktycznych nauczycieli w zakresie podejmowania działań opartych na 

skutecznych strategiach profilaktycznych lub z wykorzystaniem rekomendowanych programów 
profilaktycznych,  

– podejmowania przez szkoły własnych działań profilaktyki narkomanii wynikających z diagnozy 
czynników ryzyka i czynników chroniących, poddanych wewnętrznej ocenie skuteczności, 

Działania profilaktyczne i pomocowe w głównej mierze koncentrują się na dzieciach 
i młodzieży. W zakresie przeciwdziałania narkomanii szczególną uwagę należy też zwrócić na 
działania w obszarze ograniczania ryzyka związanego z okazjonalnym używaniem narkotyków. 
Z posiadanych statystyk wynika, że wymiar używania narkotyków przez mieszkańców gminy Swarzędz 
jest mniejszy niż średnia na poziomie kraju. Biorąc pod uwagę przyszłą aktywność instytucji gminnych 
w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, podobnie jak w przypadku problemów 
związanych z używaniem alkoholu, główny akcent należy położyć na interdyscyplinarną pracę różnych 
jednostek w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat konsekwencji zażywania 
substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy.  

5. Program Wspierania Rodzina dla Gminy Swarzędz na lata 2017-2019. 

Głównym celem realizowanego Programu jest stworzenia kompleksowego charakteru 
wspierania rodzin, a adresatami Programu są wszystkie rodziny zamieszkujące na terenie Gminy 
Swarzędz. Szczególnym zainteresowaniem objęte są rodziny znajdujące się w szeroko rozumianym 
kryzysie, wymagające wsparcia odpowiednich instytucji. Założone w Programie cele realizowane są 
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w oparciu o rzetelną diagnozę, zintegrowaną współpracę instytucji pomocowych, co zwiększa 
zdecydowanie poziom skuteczności i osiągania założonych celów, ale także optymalizuje efektywność 
podejmowanych działań. 

Kierunkiem działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu jest 
wzmocnienie funkcji opiekuńczo–wychowawczej rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji oraz 
degradacji społecznej rodziny. Zasoby Gminy umożliwiają kompleksową pomoc systemową, którą 
dopełnia pomoc w formie asystenta rodziny. Zamierzeniami są nie tylko optymalne warunki 
wychowania i rozwoju dziecka, ale także zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa w stabilnym 
środowisku rodzinnym oraz utrwalanie wdrożonych zmian.  

Interdyscyplinarna współpraca specjalistów z różnych dziedzin z rodzinami o niskim poziomie 
kompetencji opiekuńczo–wychowawczych w wielu przypadkach przynosi oczekiwane efekty, 
a zapewnienie bezpieczeństwa socjalno-bytowego poprawia sytuację materialną rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji finansowej. Realizowany Program zakłada również wspieranie kadr zajmujących 
się pomocą rodzinom, które realizowane jest między innymi poprzez stworzenie możliwości 
zdobywania wiedzy i umiejętności, udział w szkoleniach, warsztatach i superwizji.  

6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2018-2020.  

Głównym celem Programu jest Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie 
skuteczności działań interdyscyplinarnych i systemowych poprzez działania prewencyjne, 
profilaktyczne, edukacyjne i wspierające w Gminie Swarzędz. 

Kierunkiem działań podejmowanych w ramach realizacji Programu jest zmiana postaw 
społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, a w konsekwencji spadek liczby przypadków 
przemocy w rodzinie; udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Program 
zakłada również, budowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym 
przemocą, poprzez wzrost liczby osób profesjonalnie pomagającym ofiarom przemocy. 
Podejmowane działania zmierzają do osiągnięcia założeń Programu, przede wszystkim do zmiany 
postaw, przekonań i zachowań mieszkańców wobec zjawiska przemocy, promowania wartości 
rodziny i wychowania bez przemocy, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie konsekwencji 
wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie. Na terenie Gminy Swarzędz prowadzono kampanie 
informacyjno-edukacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy, podejmowane były także działania 
profilaktyczne i edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych. Podejmowano działania 
zmierzające do zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, min. przez wspólne szkolenia dotyczące zjawiska przemocy 
domowej dla policjantów, dzielnicowych, psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników 
socjalnych, a także superwizję pracy grup roboczych. Mieszkańcy Gminy Swarzędz mieli możliwość 
skorzystania z kompleksowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej pedagogicznej, 
socjalnej i mediacji rodzinnych.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie skierowany jest przede wszystkim do: ofiar przemocy w rodzinie (w tym: dzieci, 
współmałżonków, partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych), 
sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli 
instytucji służb pracujących z dziećmi, policji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, kościołów, 
mieszkańców miasta i gminy Swarzędz, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym stykają się 
z problemem przemocy. 

7. Projekty realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu: 

1) Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz  

Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–
2020 (dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Celem projektu jest wzrost 
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liczby osób korzystających z nowoczesnych usług asystenckich i opiekuńczych np. poprzez teleopiekę 
i rozszerzenie zakresu wsparcia dla osób niesamodzielnych.  

2) „Czas na zmiany - Zmieniamy się!”  

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem 

projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu 

przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, co przyczyni się do osiągnięcia celu 

szczegółowego POWER, tj. wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia 

społecznego.  

3) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na 

terenie MOF Poznania  

Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–

2020 (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). Realizacja projektu – 2017 – II.2020 

Partner wiodący - miasto Poznań. Partnerzy: Oborniki, Śrem, Szamotuły, Buk, Czerwonak, Dopiewo, 

Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, 

Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne.  

Zakres projektu:  

– utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie 4 etatów dla 

asystentów rodziny,  

– usługi specjalistyczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: 

poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne.  

4) „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania 

umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. Poznańskim”  

Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–

2020. Realizacja projektu - 2017- II.2019. Partner wiodący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Poznaniu, pozostali partnerzy: Czerwonak, Puszczykowo, Dopiewo, Murowana Goślina, Rokietnica, 

Swarzędz, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Gmina Swarzędz/Ośrodek 

Pomocy Społecznej jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie: 

coaching rodzicielski, zajęcia podwórkowe. 

5) Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 - asystent 

rodziny dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny. 

Celem Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego 

i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta 

rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Ponadto 

założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich 

szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem 

w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy 

zastępczej.  

6) Wieloletni program „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” prowadzony jest w ramach Wieloletniego Programu „Senior – 

WIGOR” na lata 2015 – 2020. Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby nieaktywne zawodowo 

w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz, 
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w szczególności osoby, które spełniają jeden z wymienionych warunków: posiadają niskie dochody, 

są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania, mają złe warunki 

mieszkaniowe, wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także 

zapobieganie dezintegracji społecznej, jak i promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez: 

aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności, ograniczenie skutków niepełnosprawności, 

pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie, utrzymanie 

i rozwijanie sprawności psychofizycznej. Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów 

poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych 

Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR”. Celem Programu jest w szczególności 

zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez 

umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, 

obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, 

rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

7) Prace Społecznie Użyteczne  

Prace społecznie użyteczne realizowane w ramach porozumienia zawartego między 
Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz a Starostą Powiatu Poznańskiego. 

Od 1 marca do 30 października 2019r, 8 osób bezrobotnych wykonywało prace społecznie 
użyteczne. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych 
bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Osoba 
wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej, gdyż między 
podmiotem, w którym są organizowane prace, a osobą bezrobotną nie nawiązuje się stosunek pracy. 
Wymiar „czasu pracy” osób bezrobotnych wykonujących prace wynosi do 10 godzin tygodniowo, 
a nie więcej niż 40 godzin miesięcznie (wynagrodzenie za godzinę prac 8,30zł). 

Celem prac społecznie użytecznych jest aktywizacja społeczno–zawodowa osób bezrobotnych, które 
nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. 

8) Europejski Korpus Solidarności 

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym 
ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub 
za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu od 2007 roku nieprzerwanie angażuje się w realizację programów europejskich Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji. 

Wolontariusz będzie przebywał w Swarzędzu, pracując i zdobywając doświadczenie 
w placówkach należących do Ośrodka Pomocy Społecznej. Do jego najważniejszych zadań będzie 
należała pomoc w organizowaniu i prowadzeniu zajęć odbywających się w świetlicach 
socjoterapeutycznych, Centrum Aktywności Seniora oraz Dziennym Domu „Senior-Wigor”. 

9) Projekt – „Koordynacja efektywna i skuteczna”  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany we współpracy 
z 6 partnerami przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem projektu jest 
opracowanie i wdrożenie modelu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej 
a podmiotami innych polityk sektorowych w Gminie.  

10) Program „Razem Skutecznej BIS” 

Program realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu. W ramach 
programu wsparciem objętych zostanie 5 osób długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi 
klientami PUP Poznań i OPS Swarzędz, w celu aktywizacji zawodowej i społecznej. 
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11) KAMELEON – zmieniam się II” 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin 
realizacji: 1.09.2019 r. -31.12.2020 r. 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 30 osób zamieszkałych na 
terenie Miasta i Gminy Swarzędz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z PO PŻ oraz lokalnych 
społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od 1.09.2019-
31.12.2020 przez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji oraz działania o charakterze 
środowiskowym. 

12) „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – edycja 

2019 r. konkurs uzupełniający” pt. „Młodzi mają głos”. 

Projekt realizowany był w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program 
pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”, współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był w okresie 1.05.2019-
31.12.2019r. 

Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta 
i gminy Swarzędz w wieku 15-19, poprzez polepszenie warunków rozwoju i nabycia kompetencji 
społecznych, wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych oraz wzmocnienie instytucji publicznych, 
szkół występujących na terenie miasta i gminy Swarzędz. 

13) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO – PŻ) 

Program jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Jest realizowany w oparciu o rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego dalej FEAD. PO PŻ jest finansowany 
ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa). Przyczynia się do 
ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie dostępności artykułów żywnościowych dla osób 
najbardziej potrzebujących. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które 
z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów 
żywnościowych (posiłków). Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są 
przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby, którym należy pomóc są 
typowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Na terenie Gminy Swarzędz dystrybucją 
tej żywności zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej – jednostka terenowa znajdująca się na 
os. Kościuszkowców 26. 
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IX. Oświata 

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki 
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (ostatnie oddziały gimnazjów 
funkcjonowały do końca roku szkolnego 2018/2019). Realizacja zadań organu prowadzącego wobec 
szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, 
związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ prowadzący 
szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. 

W roku 2019 w Gminie Swarzędz działalność edukacyjną prowadziło 16 placówek publicznych 
prowadzonych przez gminę (6 przedszkoli, 10 szkół podstawowych), 10 placówek publicznych 
prowadzonych przez osobę fizyczną (10 przedszkoli), 1 szkoła podstawowa niepubliczna 
o uprawnieniach szkoły publicznej, 12 placówek niepublicznych (12 przedszkoli).  
W roku 2019 Gmina Swarzędz uzyskała Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2019 oraz 
Wyróżnienie Nadzwyczajne Zarządu za największy progres w dziedzinie projektowania i wdrażania 
nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. 

1. Placówki publiczne prowadzone przez Gminę Swarzędz 

1) Przedszkole nr 1 „Żołędziowe Skrzaty” w Swarzędzu, 
2) Przedszkole nr 2 „Miś Uszatek” w Swarzędzu, 
3) Przedszkole nr 3 „Pod Kasztanami” w Swarzędzu, 
4) Przedszkole nr 4 „Bajkowy Świat” w Swarzędzu, 
5) Przedszkole nr 5 „Zielona Półnutka” w Swarzędzu, 
6) Przedszkole „Koszałek Opałek” w Kobylnicy, 
7) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, 
8) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, 
9) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu, 
10) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu, 
11) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu, 
12) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie, 
13) Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, 
14) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy, 
15) Szkoła Podstawowa w Wierzonce, 
16) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie. 

2. Placówki publiczne prowadzone przez osoby fizyczne: 

1) Przedszkole Publiczne nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu, 
2) Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu, 
3) Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu, 
4) Przedszkole nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu, 
5) Przedszkole nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu, 
6) Przedszkola „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie, 
7) Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie, 
8) Przedszkole nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie, 
9) Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie, 
10) Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu. 

3. Placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej: 

1) Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu. 

4. Placówki niepubliczne: 

1) Niepubliczne Przedszkole p. w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu, 
2) Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu, 
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3) Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu, 
4) Niepubliczne Przedszkole  „Tygryski” w Gruszczynie, 
5) Niepubliczne Specjalne Przedszkole „ Familia” w Swarzędzu, 
6) Przedszkole Niepubliczne „Mały Skaut” w Zalasewie (z oddziałami zamiejscowymi), 
7) Przedszkole Niepubliczne „Za lasem” w Zalasewie, 
8) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie, 
9) Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczynie 
10) Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie, 
11) Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu, 
12) Przedszkole „Na Górce” w Swarzędzu. 

5. Organizacja gminnych placówek oświatowych na dzień 30.09.2019r. 

Tab. Nr 7. Organizacja gminnych placówek oświatowych 

 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów/dzieci 
Liczba oddziałów 

„0” 
Liczba dzieci 

w „0” 

Szkoły podstawowe 233 4855 10 216 

Przedszkola 
prowadzone przez jst 

25 601 3 52 

Razem 258 5456 13 268 

6. Kadra pedagogiczna 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich 
wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. Dobór 
kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. 

Stan zatrudnienia w roku 2019 wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji 
roku szkolnego, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą 
godzin wynikającą z podziału na grupy (j. obcy, w-f, informatyka) zależną od liczebności klas oraz, 
określoną w ramowych planach nauczania, liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów 
i poziomów nauczania. 

Tab. Nr 8. Struktura kadry pedagogicznej. 

 Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Szkoły podstawowe 57,45 120,12 190,61 189,55 

Przedszkola 4,24 15,76 12,08 24,98 

Razem 61,69 135,88 202,69 214,53 

 
W roku 2019 w placówkach oświatowych zatrudnienie nauczycieli wynosiło 614,79 etatów 

oraz 243,25 etatów pracowników administracji i obsługi . 
W roku 2019 na dokształcanie dyrektorów placówek oświatowych wydatkowano kwotę 54.000 zł. 

7. Dowóz uczniów do szkół 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4  ustawy prawo oświatowe, uczniom, których droga 
z domu do szkoły przekracza określoną w ustawie odległość należy zorganizować dowóz i opiekę 
w czasie dowozu do szkoły. 

Ważnym zadaniem gminy, wynikającym z w/wspomnianych zapisów ustawowych jest 
zapewnienie dowozu i opieki w jego trakcie uczniom niepełnosprawnym. W roku 2019 ze zbiorowego 
dowozu korzystało około 53 uczniów (szkoły i przedszkola specjalne w Poznaniu, Owińskach 
i Swarzędzu) – koszt dowozu to 627.912,92 zł. Ponadto zwracany jest koszt dowożenia przez 
rodziców – w roku 2019 dokonano zwrotu kosztów zakupu paliwa na kwotę 34.956,35 zł. 

W Gminie Swarzędz uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, 
po okazaniu legitymacji szkolnej i zaświadczenia wydanego przez szkołę. Według stanu na 
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31.12.2019 r. w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 wydano łącznie 427 szt. zaświadczeń dla 
studentów oraz uczniom szkół podstawowych oraz średnich 5783 szt.  

8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Na podstawie art. 122 ustawy prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli umowę 
z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie 
kosztów kształcenia. 

Na podstawie wniosku złożonego przez pracodawcę Burmistrz przyznaje dofinansowanie 
w drodze decyzji administracyjnej. Na ten cel Gmina Swarzędz otrzymuje środki finansowe w postaci 
dotacji celowej. 
W roku 2019 dofinansowano kształcenie 32 młodocianych na łączną kwotę 202.692,07 zł. 

9. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów placówek oświatowych 

Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy prawo oświatowe dyrektora szkoły, przedszkola powołuje się 
w drodze konkursu. 

W roku 2019 odbyły się cztery konkursy. W wyniku przeprowadzonych konkursów wyłoniono 
dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Zalasewie oraz Szkoły Podstawowej w Paczkowie. 

10. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie 

Dla poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz stanu higienicznego, a także 
poprawy wyglądu pomieszczeń oraz budynków szkolnych wykonano następujące prace remontowo-
inwestycyjne: 

Tab. Nr 9. Prace remontowe w placówkach oświatowych 

Placówka Remonty Koszt 

Przedszkole nr 1 
w Swarzędzu 

zaplecze, kuchnia - malowanie, sala rytm., sala 4-latków, 
wentylacja, schody wejściowe 

49.200,00 

Przedszkole nr 2 
w Swarzędzu 

remont trzech sal wraz z cyklinowaniem parkietów oraz 
remontem łazienek 

132.144,0,0 

Przedszkole nr 3 
w Swarzędzu 

remont jednej sali (zaplecze + posadzka), prace stolarskie, 
modernizacja placu zabaw 

179.121,82 

Przedszkole nr 5 
w Swarzędzu 

remont sali 16.395,00 

Przedszkole 
w Kobylnicy 

adaptacja pomieszczeń na dodatkową salę dla 15 dzieci 
(łazienka, malowanie) 

28.900,00 

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Swarzędzu 

wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, stanowisko 
chemiczne z baterią 

28.020,00 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Swarzędzu 

remonty bieżące, montaż klimatyzacji w salach, wymiana 
drzwi w salach lekcyjnych 

37.664,17 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Swarzędzu 

wymiana oświetlenia w salach, wymiana drzwi w bloku 
sportowym, wymiana wykładzin, malowanie, 
modernizacja murku, klimatyzacja w sekretariacie, 
zabudowy na grzejniki, montaż siatek, remont pokoju 
nauczycielskiego, wymiana rur kanalizacyjnych, naprawa 
grzejników w salach gimnastycznych 

188.016,08 

Szkoła Podstawowa nr 4  
w Swarzędzu 

korytarz, trzy szatnie, sala specjalistyczna dostosowana do 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych, sala do zajęć 
specjalistycznych (piwnica), modernizacja placów zabaw 

52.325,00 

Szkoła Podstawowa nr 5 
w Swarzędzu 

wykonanie piłkochwytów na Orliku, boisko do hokeja 
siatki ogrodzenia dookoła Orlika 

28.512,63 
(bez boiska do 
hokeja) 

Szkoła Podstawowa 
w Paczkowie 

oświetlenie na zewnątrz, budynek przy Orliku 30.507,10 
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Szkoła Podstawowa 
w Wierzonce 

przekształcenie lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne – 
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce 

145.649,54 

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Zalasewie 

szklarz i kominiarz, usługi hydrauliczne, inf., elektr., 
kotłownia, ksero, windy itd.. 

19.709,84 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Zalasewie 

szpachlowanie i malowanie ścian, montaż panelu 
zabezp.,montaż zabezp., narożników, odnowienie ławek i 
koszy na zewn., naprawa glazury 

12.564,24 

Szkoła Podstawowa 
w Kobylnicy 

Malowanie 7.700,00 

11. Szkole Schronisko Młodzieżowe "Sarenka" w Kobylnicy 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe “Sarenka” otwarte jest całorocznie. Posiada 48 miejsc 

noclegowych. Jest  do dyspozycji pojedynczych podróżnych, jak i zorganizowanych grup. Na miejscu 

osoby korzystające ze schroniska mogą korzystać z kuchni samoobsługowej, dwóch świetlic z TV 

kablową i kominkiem, wypożyczalni i przechowalni sprzętu turystycznego. Schronisko wyposażone 

jest w natryski, WC. Schronisko zarejestrowane jest w Polskim Towarzystwie Schronisk 

Młodzieżowych. W 2019 roku z tytułu udostępnienia miejsc noclegowych schronisko osiągnęło 

dochód 46.424 ,63. 

W schronisku zatrudnione są trzy osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy: dyrektor 

schroniska oraz dwóch pracowników administracji/obsługi. Łącznie 1,58 etatu. 

12. Opieka nad dziećmi do lat 3. 

1) Żłobek Miejski „Maciuś”. 
Do  Żłobka Miejskiego „Maciuś” w 2019 r. uczęszczało 95 dzieci. . Żłobek przyjmuje dzieci od 20 

tygodnia życia do 3 lat. Opieka nad dzieckiem jest sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w 

którym dziecko ukończy 3 rok życia. Opiekę nad dziećmi sprawują 23 wykwalifikowane opiekunki. 

Pion administracyjny tworzą 4 osoby. Łącznie w żłobku zatrudnionych jest  28 osób (27,5 etatu)  Na 

utrzymanie żłobka w 2019 r. wydatkowano kwotę   1.695.133,65 zł. 

2) Żłobki niepubliczne. 
Ponadto, na terenie gminy Swarzędz funkcjonują żłobki niepubliczne. W 2019 roku swoją 

działalność prowadziło 18 takich żłóbków. Łącznie w 2019 roku uczęszczało do nich około 600 dzieci. 

Placówkom tym wypłacono dotację w wysokości 3.603.500,00 (500 zł miesięcznie na każde dziecko 

uczęszczające do żłobka na minimum 8 godzin). Decyzja o wypłacie dotacji dla podmiotów 

prowadzących żłobki i kluby dziecięce podjęta została w grudniu 2014 r. a pierwsze dotacje, w 

wysokości 400,00 zł na dziecko wypłacone były od stycznia 2015 r. Od stycznia 2017 r. wysokość 

dotacji dla żłobków wzrosła do kwoty 500,00 zł miesięcznie na jedno dziecko. 

– Żłobek “Za Lasem” w Zalasewie 

– Żłobek “Akademia Kolorowej Ciuchci” - (dwie placówki w Swarzędzu jedna w Zalasewie) 

– Żłobek “Akuku” w Swarzędzu 

– Żłobek “Kraina Małych Stópek” w Zalasewie 

– Żłobek “Tygryski” w Gruszczynie 

– Żłobek “Mały Świat” ul. Nowy Świat 10 w Swarzędzu 

– Żłobek “Słoniki” w Gruszczynie 

– Żłobek “Jarzębinka” w Paczkowie 

– Żłobek “Kolorowe motylki” w Swarzędzu 

– Żłobek “Na górce” w Swarzędzu 

– Żłobek “Kinderlandia” w Swarzędzu 

– Żłobek „Mały Świat” ul. H. Modrzejewskiej w Swarzędzu 
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– Żłobek “Maya – Bajkowy Dworek” w Swarzędzu 

– Żłobek „Tęczowa Kraina” w Swarzędzu 

– Żłobek “Kolorowe kredki” w Zalasewie 

– Żłobek „Bajkowa Kraina” w Zalasewie 
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X. Biblioteka Publiczna w Swarzędzu 

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu jest samorządową instytucją kultury zaspokajającą potrzeby 
edukacyjne, kulturalne i informacyjne mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz. Biblioteka gromadzi, 
opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę i naukę 
oraz organizuje imprezy kulturalne.  

Biblioteka prowadzi również działalność wydawniczą o charakterze regionalnym. 

Od 2016 roku instytucja realizuje  zadania biblioteki powiatowej.  

1. Organizacja i infrastruktura 

Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą: 

1) Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, os. Czwartaków 1, 

2) Filia Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 6, 

3) Filia Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, os. Edwarda Raczyńskiego 19, 

4) Filia Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, ul. Poznańska 99, 

5) Filia Biblioteki Publicznej w Paczkowie, ul. Szkolna 14, 

6) Filia Biblioteki Publicznej w Uzarzewie, ul. Akacjowa 14, 

7) Filia Biblioteki Publicznej w Zalasewie, ul. Kórnicka 220. 

Biblioteka wynajmuje lokale biblioteczne z zasobów Gminy Swarzędz. Wszystkie lokale są 
zmodernizowane i w większości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2. Zbiory biblioteczne 

Zakup księgozbioru finansowany jest głównie z budżetu biblioteki  oraz ze  środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z „Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa”. 
Księgozbiór wzbogacany jest także darami od czytelników oraz instytucji.  

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem regionalnym, uzupełnianym bieżącymi 
dokumentami życia społecznego. W zasobach biblioteki są również zbiory elektroniczne: audiobooki 
i filmy. W 2019 r. zakupiono 3653 książek za kwotę 67297 zł. oraz 44 audiobooki za kwotę 1083,51 zł. 
We wszystkich placówkach bibliotecznych do końca 2019 roku znajdowało się 126 202 woluminów,   
a także  543 audiobooki. W 2019 r. biblioteka przyjęła od czytelników 3484 książki. 

W czytelniach bibliotecznych dostępnych było łącznie 34 tytuły dzienników i czasopism dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży. Są to m.in. „Gazeta Wyborcza”, „Głos Wielkopolski”,  „Wprost”, 
„Newsweek”, „Polityka”, „Do rzeczy”, „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”, „Poznaj Świat”, „Świerszczyk”, 
„Twój Styl”, „Zwierciadło”. Dostępne są również tytuły regionalne: „Prosto z Ratusza”, „Tygodnik 
Swarzędzki”, „Wierzeniczenia”, „Panorama Wielkopolskiej Kultury”,  „Kronika Wielkopolski”.  
Biblioteka rozpoczęła digitalizację czasopism regionalnych w ramach Wielkopolskiej Biblioteki 
Cyfrowej (za pomocą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, która wykonuje 
tę usługę nieodpłatnie). 

3. Usługi elektroniczne 

Biblioteka oraz jej filie są skomputeryzowane. We wszystkich placówkach dostępnych jest 
15 stanowisk komputerowych dla czytelników z  bezpłatnym dostępem do  Internetu. Dla czytelników 
dostępna jest cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych – 
Academica (na specjalnie dedykowanym do tego komputerze w Bibliotece na os. Czwartaków 1) 

Na bieżąco prowadzona jest strona www.biblioteka.swarzedz.pl. W roku 2019 odnotowano 37221 
odwiedzin strony bibliotecznej. Prowadzony jest również fanpage Biblioteki na facebooku, a od 2020 
roku również profil na Instagramie.  

Zbiory biblioteczne w 100% opracowane są komputerowo w systemie Mak+ i udostępnione 
w katalogu online. We wszystkich placówkach książki wypożycza się przy użyciu elektronicznych kart 
czytelniczych.  
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Biblioteka dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” 
udostępnia urządzenia do odtwarzania książek mówionych. Osoby słabowidzące mają do dyspozycji 
2211 cyfrowych książek mówionych. 

4. Użytkownicy biblioteki oraz udostępnianie zbiorów 

Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy oraz inne osoby korzystające z czytelni 
i pracowni komputerowej, w 2019 roku zarejestrowanych było 8651 użytkowników (wzrost 
w stosunku do poprzedniego roku o 350 czytelników), którzy odwiedzili bibliotekę 77 540 razy 
wypożyczając 151571 książek w tym 1498 audiobooków i filmów. 

W organizowanych przez bibliotekę spotkaniach wzięło udział 1947 osób. 

5. Działalność biblioteki 

Biblioteka stara się przede wszystkim zapewnić dostęp do nowości wydawniczych. Promuje 
zakupione książki w miesięczniku „Prosto z Ratusza” oraz na swoim fanpage’u. Stara się także 
zapewnić dostęp do szeroko pojętej kultury, a rozmaite spotkania, które się w niej odbywają mają 
rozpropagować jak najszerzej działalność instytucji.  

W ofercie kulturalnej dla dzieci i młodzieży znajdziemy:  

– lekcje biblioteczne dla wszystkich typów szkół, 

– Grupy Zabawowe – zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 lat, 

– spotkania autorskie z pisarzami dla dzieci, 

– spotkania z podróżnikami, 

– konkursy, 

– teatrzyki dla dzieci ( w tym prowadzonych przez bibliotekarzy teatrzyk Kamishibai) 

- Listopad Poetycki dla młodzieży licealnej 

Oferta dla dorosłych: 

– Dyskusyjny Klub Książki, 

– spotkania poetyckie, 

– spotkania autorskie, 

– warsztaty rękodzielnicze, gry planszowe 

– wystawy amatorskiej twórczości plastycznej i fotograficznej, 

– konkursy 

- Narodowe Czytanie 

Biblioteka  współpracuje ze Stowarzyszeniem Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z placówkami oświatowymi z terenu gminy, z Ośrodkiem Kultury, 
ze Swarzędzkim Centrum Kultury i Sztuki, z Towarzystwem Miłośników Ziemi Swarzędzkiej 
i Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym Larix. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Dialektologii UAM, 
Schroniskiem dla Zwierząt w Skałowie, Stowarzyszeniem „Benek”. 

6. Finanse 

Budżet biblioteki w 2019 r. wyniósł 1466 830 zł. w tym: 

- dotacja z budżetu gminy   1 381 000,00 zł 

- dotacja ze Starostwa Powiatowego       50 000,00 zł 

- dotacje z MKiDN         18 322,00 zł 

- środki wypracowane         17 508,00 zł 
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XI. Ośrodek Kultury w Swarzędzu 

Ośrodek Kultury w Swarzędzu służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i 
informacyjnych mieszkańców Gminy Swarzędz oraz upowszechnianiu i ochronie kultury. Swoje cele 
realizuje poprzez współdziałanie z innymi instytucjami kultury, szkołami i stowarzyszeniami w 
zakresie organizacji imprez upowszechniających najbardziej wartościowe dobra i osiągnięcia 
kulturalne miasta, gminy, regionu, kraju, wspieranie oraz rozwijanie amatorskiego ruchu 
artystycznego, organizowanie działalności rozrywkowej oraz edukację kulturalną i wychowanie przez 
sztukę. Warto dodać, że strona internetowa Ośrodka Kultury www.ok-swarzedz.pl cieszy się ogromną 
popularnością. Ośrodek Kultury funkcjonuje również w mediach społecznościowych. Posiada własny 
fanpage na Facebooku, który cieszy sporym zainteresowaniem – 3610 obserwujących. Na terenie 
całego Ośrodka jest możliwość skorzystania z Internetu, a co ważne – dostęp jest zupełnie darmowy. 

1. Działalność Ośrodka Kultury 

1) Sekcje prowadzone przez Ośrodek 
Mówiąc o działalności swarzędzkiego Ośrodka Kultury należy przede wszystkim zacząć od prężnie 
funkcjonujących w nim sekcji. Zajęcia odbywają się 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. 
W roku 2019 działało  trzynaście sekcji. Tygodniowo uczestniczyło w nich około 300 osób – dzieci 
i młodzieży oraz osób dorosłych.  
Ze względu na swoją różnorodność należy wyróżnić:  
Sekcję fotograficzną, instrumentalną (gitara, keyboard, instrumenty dęte) intarsji, perkusyjną, 
wokalną, plastyczną, szachową, taneczną, teatralną czy też Swarzędzki Dyskusyjny Klub Filmowy. 

2)  Inne podmioty działające w siedzibie Ośrodka 
Z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzystają również podmioty prywatne, które wzbogacają ofertę 
Ośrodka. Są to m.in: zajęcia z robotyki, capoeiry, czy tańca towarzyskiego dla dorosłych. 
Oprócz wyżej wymienionych sekcji, przy Ośrodku Kultury działają również zespoły muzyczno-wokalne 
takie jak Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa oraz  Zespół Regionalny „Olszyna”. Ośrodek ściśle 
współpracuje również z Chórem Męskim Akord oraz Swarzędzką Orkiestrą Dętą.  
W budynku Ośrodka mieszczą się dwie sale prób, umożliwiające rozwój działalności muzycznej 
miejscowych zespołów amatorskich. Od poniedziałku do soboty korzysta z nich aż dziesięć kapel, 
wśród których są zarówno te rozpoczynające swoją przygodę z muzyką, jak również doświadczeni 
instrumentaliści. Sale prób umożliwiają rozwój umiejętności i pasji, jaką jest muzyka. 

3) Półkolonie w ferie i wakacje 
W 2019 roku Ośrodek zorganizował półkolonie letnie, które trwały przez okres 2 wakacyjnych 
miesięcy (7 turnusów), oraz półkolonie zimowe w dwóch turnusach. Działanie to spotkało się 
z ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców. W aktywnym spędzaniu czasu wzięło 
udział około  180 dzieci  w wieku 4-9 lat.  

4) Działania poza siedzibą Ośrodka 
Działalność Ośrodka Kultury to nie tylko zajęcia w budynku przy ul. Poznańskiej 14, ale  także 
Świetlice Miejskie zlokalizowane na osiedlach Czwartaków i Mielżyńskiego oraz Świetlice Wiejskie. 

– Świetlica Miejska na os Mielżyńskiego: Termin otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 16:00 – 20:00 
W świetlicy prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Kształtowanie 
upodobań oraz zainteresowań kulturalnych i artystycznych różnych grup społecznych. Podczas 
zajęć dzieci między innymi: szyją maskotki i poduszki, wykonują ozdoby z masy solnej, biżuterię, 
kwiaty z bibuły. Poznają też podstawy szydełkowania. W świetlicy istnieje możliwość korzystania 
ze stołu bilardowego, sprzętu fitness, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, stołu do 
ping-ponga. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwają posiadający wykształcenie 
pedagogiczne instruktorzy. 

– Świetlica Miejska na os. Czwartaków: Termin otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 16:00 – 20:00 
Świetlica ma za zadanie kształtować  upodobania i zainteresowania z różnych dziedzin 
społecznych m.in. sportu i kultury oraz integrować poprzez wspólną zabawę. W świetlicy 
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odbywają się coroczne turnieje w darta oraz bilardowy, w których do wygrania są atrakcyjne 
nagrody. Do dyspozycji odwiedzających świetlicę jest komputer z dostępem do Internetu, 
telewizja satelitarna z bogatą ofertą programową, stół bilardowy, sprzęt fitness, gry planszowe, 
dart czy też  gra stołowa piłkarzyki. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwają posiadający 
wykształcenie pedagogiczne instruktorzy. 

– Świetlice Wiejskie działające w 9 sołectwach gminy Swarzędz:  Bogucin, Gruszczyn, Jasin, Karłowice, 
Kobylnica, Paczkowo, Uzarzewo, Wierzenica, Wierzonka. Zatrudnieni tam animatorzy 
przeprowadzają zajęcia o szerokim spektrum zainteresowań, m.in. zajęcia artystyczne – 
plastyczne, muzyczne, teatralne  w wymiarze 4 godzin tygodniowo, które przyciągają dziesiątki 
młodych wsi. 

2. Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 

W 2019 roku pierwszą rocznicę działalności obchodziło Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki, 
które powstało w dawnym budynku remizy strażackiej, w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 
Swarzędza. Inwestycja – w dużej mierze sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Swarzędz środków 
z Unii Europejskiej – jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia w gminie miejsca prezentującego 
historię i różnorodność kulturalną Swarzędza. SCHIS Funkcjonuje jako jedna z gałęzi struktury 
Ośrodka Kultury. Ostatni rok udowodnił mieszkańcom Swarzędza, że nasze „muzeum” jest placówką 
potrzebną, dającą możliwość poznania historii miasta w sposób łatwy i przyjemny, zarówno dla 
najmłodszych, jak i tych bardziej dojrzałych. Oprócz stałej, ciągle rozbudowywanej, ekspozycji, 
w Centrum organizuje wiele wystaw czasowych o tematyce historycznej, regionalnej oraz 
prezentujących twórczość mieszkańców Swarzędza. W budynku SCHiS wykonują swoje zadania 
uczestnicy gier terenowych, między innym „Mebloberka” i „Samochodowego Rajdu Flagi”. 
Swarzędzanie bardzo chętnie biorą udział w organizowanych tutaj imprezach okolicznościowych – 
Wieczornica Niepodległościowa, planszówka powstańcza, „Noc muzeów” czy wspólne ubieranie 
choinki. W akcji „Wakacje w muzeum” wzięło udział ponad 700 dzieci z półkolonii organizowanych 
w naszej gminie. Od czerwca, Centrum jest także jednym z punktów Swarzędzkiego Szlaku 
Meblowego, który cieszy się coraz większą popularnością.  

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki stało się miejscem do którego mieszkańcy naszego 
miasta chętnie wracają, niejednokrotnie przyprowadzając swoich gości co się przekłada na 
imponującą ilość zwiedzających – ponad 10000 osób w ciągu roku.   

3. Struktura zatrudnienia 

W 2019 roku Ośrodek Kultury zatrudniał 20 pracowników na umowę o pracę w wymiarze zarówno 
pełnego jak i niepełnego etatu oraz ok 30 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – 
instruktorzy i animatorzy prowadzący zajęcia sekcyjne w Ośrodku Kultury oraz w Świetlicach 
Wiejskich. 
W skład 20 pracowników etatowych OK wchodziło: 
– 9 pracowników Ośrodka Kultury przy Poznańskiej 14, 
– 7 pracowników Swarzędzkiego Centrum i Historii Sztuki, 
– 2 pracowników Świetlicy Miejskiej na os. Mielżyńskiego 
– 1 pracownik Świetlicy Miejskiej na os. Czwartaków 
– 1 pracownik – Instruktor 

4. Imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury 

W 2019 roku Ośrodek Kultury zorganizował około 64 imprez, z czego plenerowych było 32, 
a z płatnym wstępem – czyli biletowanych 10. Pozostałe imprezy to imprezy zróżnicowane 
tematycznie.  W skład imprez ogółem wchodzą: wystawy, festiwale i przeglądy artystyczne, koncerty, 
imprezy turystyczne i sportowo–rekreacyjne, konkursy, pokazy teatralne, warsztaty, wydarzenia 
patriotyczne. Wszystkie imprezy zgromadziły łącznie ponad 50 000 uczestników. 
Wśród zorganizowanych imprez w 2019 roku należy wymienić: 
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27 Finał WOŚP, Koncert Noworoczny Braci Kaczmarek, Spektakl teatralny „Za rok o tej samej porze”, 
Koncert Anity Lipnickiej, występy: Jerzego Kryszaka, Cezarego Pazury, Andrzeja Poniedzielskiego, 
Koncert Marka Piekarczyka, koncert Pamięci Krzysztofa Komedy, występ artystów Piwnicy Pod 
Baranami, Seria Środowych Wieczorów w Pałacyku pod Lipami,  Józefinki, Dni Swarzędza, Aeropiknik, 
Gminne Dożynki, Festiwal „Z drewna”, XV Memoriał Arkadiusza Gołasia, Mikołajki, Sylwester.  
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XII. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu 

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zostało powołane 1 października 2008 roku, Uchwałą 
Nr XXV/145/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie likwidacji 
Zakładu Budżetowego Pływalnia „Wodny Raj” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod 
nazwą Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.  

Głównym celem działalności Centrum jest zapewnienie warunków do wychowywania, opieki, 
upowszechniania sportu i rekreacji. Swoim działaniem obejmuje obiekty sportowe i rekreacyjne na 
terenie Gminy Swarzędz. 

1. Baza i struktura zatrudnienia w SCSiR 

1) Baza Centrum 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Decyzją Nr 7/2010 z dnia 14 grudnia 2010r., Decyzją 
Nr 17/2011 dnia 19 grudnia 2011 roku i Decyzją 1/2012 z dnia 7 lutego 2012r. oddał Swarzędzkiemu 
Centrum Sportu i Rekreacji w trwały zarząd tereny wraz z nakładami o łącznej powierzchni 6,7807 ha 
i obecnie Centrum w swojej strukturze organizacyjnej posiada obiekty: 

- pływalnia z kompleksem basenów i odnową biologiczną (trwały zarząd), 

- hala sportowa (trwały zarząd), 

- budynek techniczny – biura SKS Unia Swarzędz (trwały zarząd), 

- zadaszone, sztuczne lodowisko wraz z całą infrastrukturą techniczną (trwały zarząd), 

- budynek zadaszonej wielofunkcyjnej sceny (trwały zarząd), 

- budynek szatni przy boisku ze sztuczną nawierzchnią (nadzór i konserwacja), 

- boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. św. Marcina (nadzór i konserwacja), 

- plaża miejska (nadzór i konserwacja), 

- boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Czwartaków (umowa użyczenia), 

- boiska piłkarskie wraz z trybunami przy ul. św. Marcina (trwały zarząd), 

- boisko ze sztuczną nawierzchnią w Bogucinie (trwały zarząd), 

- fontanna przy Placu Niezłomnych (nadzór i konserwacja), 
- fontanna na os. Raczyńskiego (nadzór i konserwacja), 

- pomost pływający (PT),   

- korty tenisowe (umowa użyczenia), 

- boisko piłkarskie w Kobylnicy wraz z integracyjnym placem sportowo-rekreacyjnym (umowa 
użyczenia), 

- boisko piłkarskie wraz z placem zabaw w Gruszczynie (umowa użyczenia), 

- boisko piłkarskie w Zalasewie (umowa użyczenia), 

- boiska na os. Raczyńskiego (umowa użyczenia), 

- budynek hotelu przy ul. św. Marcina (trwały zarząd, umowa dzierżawy), 

- place zabaw, siłownie zewnętrzne i trampoliny: os. Czwartaków, ul. Pogodna, ul. Kosynierów, 
ul. Strzelecka (PT), 

- strefa Street Workout na terenie rekreacyjnym ul. Strzelecka (PT) 

oraz prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu pływającego.  

2) Struktura zatrudnienia. 
W strukturze zatrudnienia Centrum na 31.12.2019 roku występują następujące działy: 

- administracyjny – 10 osób, 

- dział techniczny – 7 osób, 

- dział obsługi kasowej – 10 osób,  

- dział obsługi porządkowej – 15 osób, 



Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2019 rok 

56 

 

- dział sportowo-rekreacyjny – 7 osób. 

W przeciągu 2019 roku zatrudniono na umowę zlecenie 34 osoby. Były to umowy okresowe związane 
z obsługą obiektów sezonowych tj. lodowiska, przystani wodnej, kortów i boisk. Zatrudnione osoby 
zajmowały się obsługą techniczną, kasową, porządkową i obsługą szatni. Ponadto Centrum zatrudnia 
na umowę zlecenie animatorów sportu i opiekunów boisk (zadanie zlecone przez UMiG Swarzędz). 

2. Działalność Centrum 

Centrum na bazie pływalni prowadzi na rzecz dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Swarzędz 
obowiązkową naukę pływania, w naszych obiektach odbywają się zajęcia wychowania fizycznego klas 
sportowych w całości finansowane przez Gminę. Z nauki pływania w ramach zajęć szkolnych 
korzystają również inne szkoły z terenu Gminy oraz spoza Gminy.  

Poza świadczonymi podstawowymi usługami prowadzone są zajęcia z aqua-aerobiku i aerobiku, 
popołudniowa szkółka nauki i doskonalenia pływania oraz imprezy sportowo-rekreacyjne: 

– rajdy rowerowe,  

– amatorski turniej piłki nożnej,  

– liga hokeja na lodzie,  

– liga tenisa ziemnego, 

– imprezy tematyczne na lodowisku, 

– aqua maraton, 

– wakacyjne zajęcia gimnastyki dla seniorów, 

– wakacyjny aerobik na świeżym powietrzu, 

– półkolonie letnie i zimowe. 

SCSiR jest również współorganizatorem imprez miejskich, które odbywają się na obiektach SCSiR. 

Ze wszystkich usług świadczonych w obiektach sportowych Centrum korzystają osoby indywidualne, 
zorganizowane grupy szkolne oraz pracownicy zakładów pracy z terenu Gminy i miejscowości 
z terenu powiatu poznańskiego.  

3. Inwestycje i remonty w SCSiR 

W 2019 roku zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne: 

- zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową robót remontowych wymiany płytek 
w hali basenowej pływalni i przygotowano opis remontu, 

- przeprowadzono remont hali basenowej – wymiana płytek wraz z montażem lampy UV przy 
wannach z hydromasażem, 

- zakupiono szorowarkę orbitalną oraz maszynę czyszcząco–sprzątającą do utrzymania czystości 
w obiektach Centrum. 

W 2019 roku przeprowadzono następujące remonty w obiektach SCSiR: 

- remont elewacji zaplecza na boisku ORLIK w Bogucinie, 

- wymiana filtra wanien jacuzzi w budynku pływalni, 

- wymiana sterownika stacji uzdatniania wody w budynku pływalni, 

- wymiana ogrodzenia stadionu od strony boiska ze sztuczną nawierzchnią, 

- wymiana oświetlenia jednego kortu tenisowego, 

- wymiana opraw oświetleniowych na boisku na os. Raczyńskiego w Swarzędzu, 

- wymiana ogrodzenia boiska w Zalasewie wraz z montażem bramy, 

- naprawa trybun na boisku w Gruszczynie. 

Powyższe sprawozdanie potwierdza wykonanie zadań statutowych Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji w 2019 roku. 
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XIII. Ochrona Środowiska 

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (fundusze UE) 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza 
kierunki dla Gminy Swarzędz do roku 2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych 
w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie i gospodarce 
komunalnej. PGN stanowi również podstawę do ubiegania się o środki wsparcia związane z realizacją 
celów gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie finansowej UE na lata 2015-2020. 

Działania w tym obszarze mają na celu tworzenie optymalnych warunków do efektywnego 
i bezpiecznego przemieszczania osób oraz towarów w mieście i obszarze metropolitalnym, przy 
spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska. 

W obrębie tego obszaru zrealizowane zostały zadania, w ramach których: 

- wybudowano Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Kobylnicy wraz z drogą dojazdową (grudzień 
2017),  

- wybudowano Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Swarzędzu (lipiec 2018), 

- zakupiono 4 nowe niskoemisyjne autobusy miejskie o napędzie hybrydowym (grudzień 2017), 

- wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego (grudzień 2017),  

- rozbudowano ulicę Transportową w Garbach i Zalasewie (czerwiec 2019), 

- zakupiono 7 nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich o napędzie hybrydowym (wrzesień 
2019), 

W roku 2019 rozpoczęły się również kolejne działania polegające na rozwoju niskoemisyjnej 
mobilności miejskiej:  

- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów 
kolejowych do DK 92 w Paczkowie,  

- rozbudowa bazy transportowej w Garbach. 

Wartość wszystkich działań w tym obszarze to ponad 53 mln PLN, z czego dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi prawie 25 mln PLN.  

W 2019 roku realizowano Uchwałę Nr XLIX/504/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
27 marca 2018 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 
proekologicznymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2950), zmienioną Uchwałą nr III/29/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/504/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej 
ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia 
ich rozwiązaniami proekologicznymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 108). Realizacja tej uchwały 
miała wpływ na ograniczenie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Swarzędz. 

W 2019 roku udzielono dotacji na wymianę 60 źródeł ogrzewania (w tym 55 z węglowego na 
gazowe i 5 z węglowego na kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania Ekoprojektu). Udzielono 
dotacji na montaż 6 instalacji paneli fotowoltaicznych i jedną instalację paneli solarnych. Łączna 
kwota udzielonych dotacji to 429 381,62 zł. 

2. Program Ochrony Środowiska  

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015-2019 z perspektywą 
na lata 2020-2024” został podjęty przez Radę Miejską w Swarzędzu Uchwałą Nr XI/102/2015 z dnia 
23 czerwca 2015 r. Raport z realizacji tego programu organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata 
i przedstawia go radzie gminy (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska). W czerwcu 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedstawił Radzie Miejskiej 
w Swarzędzu raport z realizacji programu za lata 2017-2018.  
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Raport określał stopień realizacji zadań i kierunków wskazanych w programie w zakresie 
ochrony środowiska na terenie Gminy Swarzędz. W raporcie zostały przedstawione postępy 
z wdrażania zadań wskazanych w programie ochrony środowiska oraz ocena prawidłowego kierunku 
realizacji tych zadań. Podsumowaniu podlegał również aspekt finansowy związany z realizacją 
poszczególnych zadań. Polskie prawodawstwo nie określa wymagań dotyczących zakresu i formy 
raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska. 

Podsumowując działania podjęte w latach 2017-2018 w raporcie z realizacji programu stwierdzono, 
że Gmina Swarzędz podejmowała w okresie sprawozdawczym wiele działań związanych 
z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu powietrza. Kluczowym zadaniem było wspieranie przedsięwzięć 
związanych z wykorzystaniem instalacji solarnych, pomp ciepła oraz wymianą starych kotłów na 
nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach. 

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015-
2019 z perspektywą na lata 2020-2024” za 2019 rok zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej 
w Swarzędzu w czerwcu 2020 roku, zgodnie z planem pracy Rady. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach zadań przewidzianych do realizacji w programie 
ochrony środowiska, w 2019 roku Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” budował odcinki sieci 
kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach: Garby (ul. Podleśna), Gortatowo 
(ul. Chlebowa, Dożynkowa, Baśniowa, Królewska), Gruszczyn (ul. Wiązowa, Grabowa, Na Stoku, 
Ku Dolinie, Klonowa, Jutrzenki, Poranek oraz Szronowa), Łowęcin (ul. Owocowa, Szkolna, Przyjazna, 
Swojska, Błotna, Łowiecka, Rolnicza, Sarbinowska, Poprzeczna), Rabowice (ul. Bliska, Kuźnicza, 
Kawalerów Maltańskich, Leśnej Polanki, Limbowa, Magnoliowa i Azaliowa) oraz Zalasewo 
(ul. Spacerowa i Równa) oraz ul. Słowicza w Swarzędzu. Wybudowano w sumie 6619 mb kanalizacji 
grawitacyjnej oraz 228 sztuk przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości.  

Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowane są sukcesywnie. W omawianym okresie 
sprawozdawczym nastąpił wzrost długości sieci kanalizacyjnej. Stopniowo wzrasta także liczba 
budynków mieszkalnych podłączonych do sieci.  

Gmina Swarzędz w ramach rozwoju obszarów zieleni oraz utrzymania terenów już istniejących 
prowadziła stałe działania mające na celu utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz dokonywała nowych 
nasadzeń. 

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy była prowadzona dosyć intensywnie. Obejmowała ona 
w większości już cykliczne akcje i konkursy proekologiczne. Prowadzonych było wiele różnorodnych 
działań, w które zostały zaangażowane także dzieci i młodzież ze swarzędzkich przedszkoli i szkół 
podstawowych. 

Po przeanalizowaniu danych pozyskanych z różnych jednostek oraz danych monitoringowych, 
można stwierdzić, że Gmina Swarzędz prowadzi szereg działań inwestycyjnych, koordynacyjnych oraz 
informacyjno-edukacyjnych skutkujących realnymi efektami ekologicznymi i sukcesywną poprawą 
stanu lokalnego środowiska. 

W ramach pracy Straży Miejskiej w Swarzędzu w 2019 roku, przeprowadzonych zostało 
ok. 1000 wybiórczych kontroli gospodarstw domowych oraz zakładów pracy pod kątem spalania 
odpadów oraz 220 kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zapisów Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz, ich celem było wyeliminowanie 
nielegalnego zrzutu nieczystości ciekłych do środowiska. Kontrole przeprowadzane były również 
interwencyjnie, niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach.  

W październiku 2019 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Swarzędz na lata 2020-2023”.  

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.) projekty gminnych programów ochrony środowiska 
podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą 
Nr 1011/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku zaopiniował pozytywnie projekt Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Swarzędz na lata 2020-2023. 
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W styczniu 2020 roku projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Swarzędz na lata 
2020  - 2023” wraz z dokumentacją sprawy (w tym prognozą oddziaływania na środowisko) został 
udostępniony społeczeństwu w celu zapewnienia jego udziału w procedurze strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.  

Uwagi i wnioski do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Swarzędz na lata 2020-
2023” można było składać w terminie 21 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, 
tj. od dnia 24 stycznia 2020 roku, w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: 
wos@swarzedz.pl. 

Do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Swarzędz na lata 2020-2023” nie 
wniesiono żadnych uwag w ramach konsultacji społecznych. 

Zgodnie z art. 54. ust. 1, w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), regionalny dyrektor ochrony środowiska i państwowy wojewódzki 
inspektor sanitarny opiniują projekty programu ochrony środowiska na szczeblu lokalnym wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Swarzędz 
na lata 2020-2023” wraz z prognozą oddziaływania programu na środowisko podlega opiniowaniu 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 17 lutego 2020 roku 
(znak: WOO-III.410.44.2020.ET.1) zaopiniował pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Swarzędz na lata 2020-2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przekazał 
uwagi do projektu dokumentu. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu 
pismem z dnia 7 lutego 2020 roku (data wpływu: 12 luty 2020 roku) znak: DN-NS.9011.137.2020 
również pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Swarzędz na lata 
2020-2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Swarzędz na lata 2020-2023” uzyskał 
wszystkie wymagane opinie oraz przeszedł strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.  

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Swarzędz w 2019 roku 

Zgodnie z zapisami art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy zobowiązana jest do 
określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Wykonując ustawowy obowiązek przygotowano projekt uchwały, który po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, organizacji społecznych działających na terenie Gminy 
Swarzędz, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, dzierżawców obwodów łowieckich 
działających na terenie Gminy Swarzędz, został przyjęty przez Radę Miejską w Swarzędzu 
w wymaganym prawem terminie. (Uchwała nr VI/100/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2019 roku). 

W 2019 roku Gmina Swarzędz, wpłaciła składkę członkowską na rzecz Związku 
Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie w wysokości 225 726,60 zł. 
Wysokość składki stanowił iloczyn stawki 4,60 zł i liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 roku 
(tj. 49 071 mieszkańców). 

Do schroniska w roku 2019 z terenu Gminy Swarzędz przyjęto w sumie 177 zwierząt, w tym 110 psów 
i 67 kotów. Adoptowanych zostało 116 zwierząt, w tym 93 psy i 23 koty. Gmina posiada w schronisku 
limit 48 miejsc dla zwierząt i w 2019 nie został przekroczony żadnego dnia. 

Na koniec 2019 roku w schronisku przebywało 39 zwierząt, w tym 32 psy i 7 kotów (z terenu Gminy 
Swarzędz).  
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W schronisku odbyły się zajęcia edukacyjne na temat problemu bezdomności zwierząt i bezpiecznego 
postępowania ze zwierzętami dla ok. 300 dzieci i młodzieży z terenu gminy Swarzędz. 
W ramach programu gmina zapewnia również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Na to zadanie wydano 25 920 zł. 
Ponadto w ramach programu prowadzona jest sterylizacja i kastracja psów i kotów. Właściciele psów 
i kotów mogą skorzystać z bezpłatnego elektronicznego znakowania zwierząt.  

Tab. Nr 10. Zestawienie liczby i kosztów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt w 2019 roku 

 Sterylizacja 

[szt.] 

Kastracja 

[szt.] 

Elektroniczne znakowanie [szt.] 

(tzw. czipowanie) 

Koty wolnożyjące 70 40 0 

Koty - na wniosek właściciela 1 0 104 

Psy – na wniosek właściciela 2 1 148 

SUMA 73 41     252 

KOSZTY 13 102,45 zł 4354,56 zł 

4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Swarzędz, 
na lata 2012-2032 został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/387/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.  
W ramach tworzenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy 
Swarzędz, na lata 2012-2032, została sporządzona inwentaryzacja azbestu na terenie gminy. Zebrane 
dane zostały wprowadzone do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej. Baza jest na bieżąco uaktualniana 
przez Wydział Ochrony Środowiska poprzez wprowadzanie danych dotyczących usuniętych wyrobów 
zawierających azbest, jak również o dane spływające od właścicieli nieruchomości w zakresie ilości 
posiadanych wyrobów zawierających azbest. Dzięki temu posiadamy informacje na temat skali 
występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. 

Tab. Nr 11. Dane z bazy azbestowej dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Swarzędz 
[kg] (stan na dzień 19.02.2020) 

zinwentaryzowane [kg] unieszkodliwione [kg] pozostało do unieszkodliwienia [kg] 

Razem 
Osoby 

fizyczne 
Osoby 

prawne 
razem 

Osoby 
fizyczne 

Osoby 
prawne 

razem 
Osoby 

fizyczne 
Osoby 

prawne 

2 441 838 1 786 448 655 390 407 525 376 683 30 842 2 034 313 1 409 765 
624 
548 

 

W celu umożliwienia mieszkańcom gminy wsparcia finansowego w zakresie usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest Gmina Swarzędz przystąpiła do: Programu likwidacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego w 2019 roku, w ramach którego 
finansowany jest demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Na realizację tego 
zadania w 2019 roku, w budżecie gminy przeznaczono 45 000 zł. Środki te zostały przekazane 
do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zestawienie rozliczenia programu przedstawia poniższa 
tabela. 

Tab. Nr 12. Zestawienie z realizacji usuwania azbestu w 2019 roku 

Liczba wniosków złożonych z terenu Gminy Swarzędz 33 

Liczba rezygnacji 1 

Ilość unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest  47 898 kg 

Środki przekazane do powiatu 45 000,00 zł 

Całkowita wartość prac 23 397,96 zł 

Udział własny Gminy Swarzędz 12 088,51 zł 

Środki zwrócone do gminy po rozliczeniu   32 911,49 zł 
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XIV. Infrastruktura komunalna 

1. Utrzymanie dróg 

W zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Swarzędz wykonano poszczególne prace na łączną 
kwotę 1.623.916,78 zł. 

1) Przeprowadzono prace polegające na równaniu, profilowaniu i utwardzaniu dróg gruntowych: 

a) wykonane przez ZGK w Swarzędzu – w nawierzchnie dróg gruntowych wbudowano 697 t gruzu 
betonowego, 3 t tłucznia kamiennego i 872 t destruktu asfaltowego. Wyrównano 
i przeprofilowano 78460 m2 dróg, 

b) wykonane przez firmę zewnętrzną (wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego) – w tym: 
utwardzenie tłuczniem kamiennym 18149,7 m2 dróg, utwardzenie gruzem betonowym 
36544,5 m2, utwardzenie destruktem asfaltowym 1750 m2 dróg. Wyrównano i przeprofilowano 
695654 m2 dróg. 

Prace były prowadzone dwukrotnie (wiosną i jesienią) oraz w uzasadnionych przypadkach 
dodatkowo poza standardowymi terminami. 

2) W zakresie utrzymania oświetlenia drogowego i ulicznych sygnalizacji świetlnych wykonano 
bieżące prace konserwacyjne i naprawy awaryjne na łączną kwotę 1.215.666,84 zł. 

W zakresie utrzymania czystości dróg na terenie Gminy Swarzędz wykonano prace na łączną kwotę 
1.840.024,36 zł. 

1) Pozimowe i letnie oczyszczanie dróg wykonane zostało przez firmę zewnętrzną (wyłonioną 
w drodze przetargu).  Łącznie oczyszczono 794,808 km dróg gminnych.  

2) Bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Swarzędz, tj. zamiatanie chodników, zimowe 
odśnieżanie chodników, opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych 
wykonane zostało przez ZGK Swarzędz. 

2. Budowa placów zabaw 

W zakresie zadań związanych z placami zabaw wykonano prace za łączną kwotę 346 048,54 zł: 

1) budowę III etapu placu zabaw dla dzieci starszych przy ul. Piaski w Swarzędzu (duże urządzenie 
linowe), 
2) budowę placu zabaw na ul. Działkowej przy OPS, 

3) budowę placu zabaw w Wierzenicy, 

4) budowę placu zabaw w Przedszkolu Pod Kasztanami, 

5) doposażenia placu zabaw w Paczkowie – domek zabawowy, 

6) doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Swarzędz – Gruszczyn -bujak, Łowęcin - huśtawka, 
Paczkowo – piaskownica, huśtawka 2- osobowa na os. Kościuszkowców w Swarzędzu 

3. Mała architektura 

W zakresie zadań związanych z małą architekturą na łączną kwotę 77 297,34 zł zrealizowano: 

1) zakup ławek na terenie Gminy w ilości 24 szt., 

2) zakup koszy ulicznych  na terenie Gminy w ilości 84 szt., 

3) zakup tablic informacyjnych w ilości 12 szt., 

4) zakup worków biodegradowalnych do psich stacji w ilości 450 tys. szt. 

4. Pozostałe zadania majątkowe 

W zakresie pozostałych zadań majątkowych zrealizowano budowę panelu informacyjnego na węźle 
przesiadkowym za kwotę 33.825,00 zł. 
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5. Zaopatrzenie w wodę 

Gmina Swarzędz zaopatrywana jest w wodę za pośrednictwem 3 operatorów: 

1) AQUANET S.A; 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu; 

3) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. 

Aktualnie sieć kanalizacyjna eksploatowana jest przez 2 głównych eksploatatorów: 

1) AQUANET S. A.; 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu AQUANET S. A. w części dotyczącej m.in. Miasta i Gminy Swarzędz zatwierdzany jest 
przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie. 

Plan określa w szczególności: 

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych w podziale na: 

– przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 

– przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 

– przedsięwzięcia inne; 

2) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 

3) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

 

Inwestorstwo zastępcze realizowane przez Gminę Swarzędz w 2019 r: 

1) sieć wodociągowa w ulicach: Zamkowej, Krótkiej, Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej i 
Gołębiej, pl. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – trwa opracowanie Dokumentacji 
Projektowej; planowany termin zakończenia prac projektowych to czerwiec 2020 r. 

2) kanalizacja sanitarna w ulicach: Zamkowej, Krótkiej, Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej 
i Gołębiej, pl. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – trwa opracowanie Dokumentacji 
Projektowej; planowany termin zakończenia prac projektowych to czerwiec 2020 r. 

3) sieć wodociągowa na os. Czwartaków, Kościuszkowców, Dąbrowszczaków w Swarzędzu (ETAP III) –  
roboty budowlano - montażowe zostały zakończone w kwietniu 2019 r. 

4) kanalizacja sanitarna na os. Czwartaków, Kościuszkowców, Dąbrowszczaków w Swarzędzu 
(ETAP III) –  roboty budowlano - montażowe zostały zakończone w kwietniu 2019 r. 

5) sieć wodociągowa w ul. Szklarniowa, Kmieca, Gromadzka, Jadwigi i Władysława w Jasinie –  prace 
projektowe zostały zakończone w październiku 2019 r. 

6) sieć wodociągowa w ul. Rutkowskiego, Piasta i Leszka w Jasinie – trwa opracowanie Dokumentacji 
Projektowej; planowany termin zakończenia prac projektowych to sierpień 2020 r. (konieczność 
uzyskania decyzji ZRID) 

7) sieć wodociągowa w ul. Grudzińskiego i Pszennej w Jasinie – trwa opracowanie Dokumentacji 
Projektowej zleconej na rzecz Gminy Swarzędz; termin zakończenia prac projektowych 
uzależniony jest od uregulowania spraw, związanych z decyzją ZRID; zawarte jest Porozumienie 
z Aquanet S.A. o przeniesieniu własności sieci po jej wybudowaniu przez Gminę Swarzędz 

8) sieć wodociągowa w ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie – trwa opracowanie Dokumentacji 
Projektowej zleconej na rzecz Gminy Swarzędz; planowany termin zakończenia prac projektowych 
to czerwiec 2020 r.; zawarte jest Porozumienie z Aquanet S.A. o przeniesieniu własności sieci po 
jej wybudowaniu przez Gminę Swarzędz 

9) sieć wodociągowa w ul. Przybylskiego w Swarzędzu –  trwa opracowanie Dokumentacji 
Projektowej; umowny termin zakończenia prac projektowych upłynął w marcu 2020 r.; Aquanet 
S.A. analizuje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy 

10) sieć wodociągowa w ul. Kruszewnickiej w Garbach –  roboty budowlano - montażowe zostały 
zakończone w sierpniu 2019 r.; sieć wraz z przyłączami przeszła na majątek Aquanet S.A. 
w listopadzie 2019 r. 
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11) kanalizacja sanitarna w ul. Cmentarna, Słowackiego, Cybińska, Cicha –  trwa opracowanie 
Dokumentacji Projektowej zleconej na rzecz Gminy Swarzędz; planowane jest zawarcie 
Porozumienia z Aquanet S.A. o przeniesieniu własności sieci po jej wybudowaniu przez Gminę 
Swarzędz 

12) kanalizacja sanitarna w ul. Poznańskiej w Jasinie – trwa opracowanie Dokumentacji Projektowej; 
planowane jest  rozwiązanie umowy, z uwagi na brak możliwości zlokalizowania pompowni 
ścieków w rejonie inwestycji 

13) kanalizacja sanitarna w ul. Planetarnej w Zalasewie – trwa opracowanie Dokumentacji 
Projektowej; możliwość uzyskania decyzji pozwolenia na budowę uzależniona jest od zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z uwzględnieniem zmiany lokalizacji 
pompowni ścieków 

14) sieć wodociągowa w ul. Wyczółkowskiego, Chełmońskiego i Kossaka w Swarzędzu – trwa 
opracowanie Dokumentacji Projektowej; planowany termin zakończenia prac projektowych to 
grudzień 202  0 r. 

15) sieć wodociągowa w drodze powiatowej 2408P z Wierzonki do Karłowic - trwa opracowanie 
Dokumentacji Projektowej; planowany termin zakończenia prac projektowych to wrzesień 2021 r. 

6. Zadania związane z kanalizacją. 

Gmina Swarzędz będąc członkiem Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” jest 
beneficjentem kilku etapów jednego z największych przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej 
na terenie Wielkopolski - pod wspólną nazwą: Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”.  

Pięć etapów Projektu finansowych jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko w dwóch perspektywach finansowych 2007-2013 oraz 2014 – 2020. Wszystkie etapy 
realizowane są na podstawie umów o dofinansowanie podpisanych z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Gmina Swarzędz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 
perspektywie finansowej 2007-2013 uczestniczyła w dwóch z trzech realizowanych wtedy etapów 
przedsięwzięcia. (tzw. PZI i PZIII)  

W perspektywie POIŚ 2014-2020  - w ramach obecnie realizowanych  etapów (etap IV i etap V) 
- Gmina Swarzędz jest największym beneficjentem wśród gmin uczestniczących w tych projektach. 
Jest to efektem ciągłego rozwoju obszarów w zakresie zabudowy mieszkaniowej jedno- i 
wielorodzinnej, co ostatecznie wpływa korzystnie na wypełnienie obowiązku osiągnięcia efektu 
ekologicznego (ilość podłączonych mieszkańców) przez Związek Miedzygminny „Puszcza Zielonka” 
jako beneficjenta środków unijnych.  

Ponadto Gmina Swarzędz powierzyła Związkowi realizację pozaunijnych zakresów do realizacji, 
co dodatkowo wpływa pozytywnie na efektywność systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej.  

Dodatkowo, w projekcie "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - 
etap V" w ramach jednego z kontraktów wyodrębniony został zakres robót budowlanych który nie 
mógł zostać został objęty zakresem dofinansowania ( ze względu na długie odcinki tłoczne i 
niemożność osiągnięcia wymaganego wskaźnika podłączeń). Powyższy zakres obejmuje głównie 
odcinki „tranzytowe” łączące zakresy objęte dofinansowaniem i warunkuje możliwość ich 
uruchomienia. Zakres jest realizowany przez Związek a koszty związane z realizacją tego zakresu prac 
będą finansowane przez Gminę Swarzędz.  

Łączne podsumowanie zrealizowanych oraz obecnie realizowanych projektów unijnych znajduje się 
poniżej.  

Tab. Nr 13. Długość zrealizowanych i realizowanych sieci (km)  

Program 
operacyjny  

Projekt 

 

Czerwonak 

 

Murowana 
Goślina 

Pobiedziska 

 
Skoki 

Swarzędz 

 
KILOMETRY 
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POIS  

2007 – 2013  

 

PZ I 69,6 85,75 108,00 39,9 67,01 370,26 

PZ II 10,57 6,65 11,14 3,26 
 

31,62 

PZ III 2,131 6,24 0,71 
 

25,06 34,14 

POIS  

2014-2020 

 

PZ IV 6,6 
 

8,62 
 

20,40 35,62 

PZ V 0,71 
 

6,05 
 

13,16 19,92 

 
RAZEM 89,61 98,64 134,52 43,16 125,63 491,56 

 

Tab. Nr 14. Ilość zrealizowanych i realizowanych pompowni (szt)  

Program 
operacyjny  

Projekt 

 

Czerwonak 

 

Murowana 
Goślina 

Pobiedziska 

 
Skoki 

Swarzędz 

 
POMPOWNIE 

POIŚ 

2007-2013 

PZ I 26 26 49 20 15 136 

PZ II 10 3 3 4 
 

20 

PZ III 2 2 0 
 

10 14 

POIŚ 

2014 - 2020 

PZ IV 3  2  5 10 

PZ V 0  2  4 6 

 RAZEM 41 31 56 24 34 186 

 

Tab. Nr 15. Projekty zrealizowane oraz realizowane - wartość projektów 

WARTOŚĆ 

PROJEKTÓW BRUTTO 

(zł)  

Czerwonak 
Murowana 

Goślina 
Pobiedziska Skoki Swarzędz 

  PZ I 399 866 261,45 73 975 258,37 92 768 972,66 117 960 547,13 41 985 957,45 73 175 525,85 

  PZ II 40 088 513,58 14 071 068,27 7 977 614,20 13 870 625,70 4 169 205,41 0,00 

  PZ III 59 098 446,43 4 077 792,80 7 032 715,13 1 063 772,04 0,00 46 924 166,47 
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  PZ IV 53 123 002,77 9 880 878,52 0,00 13 015 135,68 0,00 30 226 988,58 

  PZ V 41 324 656,47 1 446 362,98 0,00 12 521 370,91 0,00 27 356 922,58 

 

Tab. Nr 16. Projekty zrealizowane oraz realizowane - wartość dofinansowania 

WARTOŚĆ 

DOFINANSOWANIA 

(zł)  

Czerwonak 
Murowana 

Goślina 
Pobiedziska Skoki Swarzędz 

  PZ I 200 136 784,30 37 025 305,10 46 431 733,96 59 040 351,37 21 014 362,35 36 625 031,53 

  PZ II 19 832 415,27 6 961 177,76 3 946 650,64 6 862 015,68 2 062 571,19 0,00 

  PZ III 29 716 259,43 2 050 421,90 3 536 234,87 534 892,67 0,00 23 594 709,99 

  PZ IV 27 393 782,60 5 095 243,56 0,00 6 711 476,74 0,00 15 587 062,30 

  PZ V 21 493 367,68 752 267,87 0,00 6 512 490,41 0,00 14 228 609,40 

 

Ponadto Związek zrealizował następujące zadania przekazane przez Gminę:  

1. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Swarzędz 
w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Gortatowie (realizacja 2015 – 2016, 
3 pompownie, 835,6 m RT, 2 379,6 RG, 19 przyłączy) 

2. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej –  124 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej 
w Swarzędzu oraz na terenie sołectw: Jasin, Gortatowo, Łowęcin, Garby, Gruszczyn 
(realizacja 2017-2018)  
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XV. Ład przestrzenny 

1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/246/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2016 r. 
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Swarzędz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwierdza się częściową 
aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz. 

Od dnia uchwalenia obowiązującego studium w 2011 roku, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została kilkadziesiąt razy zmieniona. Część tych 
zmian obejmowała swoim zakresem zapisy dotyczące elementów studium oraz procesu jego 
sporządzania i uchwalania. Ponadto na przestrzeni lat w kontekście zmian uwarunkowań 
przestrzennych i prawnych zmieniła się również polityka przestrzenna gminy Swarzędz. Z uwagi 
na powyższe należy stwierdzić, iż obowiązujące studium należy uaktualnić do obecnie obowiązujących 
przepisów prawnych oraz potrzeb zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Ponadto przystąpiono do dwóch częściowych zmian Studium mających na celu umożliwienie 
określenia zasad przyszłego zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą drogową oraz 
dostosowanie zapisów aktu do istniejącej już zabudowy (Uchwała Nr XXXIII/319/2017 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2017 r. oraz Uchwała Nr XLVII/482/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 27 lutego 2018 r.). 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

1) Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/246/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2016 r. 
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Swarzędz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwierdza się aktualność 
obowiązujących na terenie gminy Swarzędz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Najstarszy obecnie obowiązujący plan miejscowy w gminie Swarzędz został uchwalony w 1996 r., 
mimo to nadal jest aktualny. Sytuacja w której obowiązujący plan miejscowy uchwalony został niemal 
24 lata temu, wynika z faktu, iż plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Zatem można go 
zmienić lub zastąpić tylko innym miejscowym planem. Aktualizacja najstarszych miejscowych planów 
wskazana jest z uwagi na zmieniające się przepisy prawa. 

Stwierdza się również częściową niepełność, ze względu na datę uchwalenia, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami dotyczącymi obligatoryjnych i 
fakultatywnych elementów planu miejscowego wynikającymi z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego koniecznym będzie sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Ponadto stwierdza się konieczność uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, nad którymi prace są prowadzone, a uchwały o przystąpieniu podjęto w latach  2010 
– 2016  oraz dodatkowo stwierdza się konieczność przystąpienia do sporządzenia miejscowych 
planów, których zamiar sporządzenia zapisano w Studium, a nie zostały jeszcze podjęte dla nich 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania. 

Według Uchwały Nr XXIV/246/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2016 r. 
podjęte przez gminę w ostatnich latach uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego są aktualne z obowiązującymi przepisami. 

Stwierdza się konieczność przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów dla obszarów 
o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, również wskazanych w Studium, w celu ich 
ochrony. W 2019 r. podjęto Uchwałę Nr XV/204/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: 
Wierzenickiej, Lisiej, Śliwkowej i Dębowej w Wierzenicy”, której celem była ochrona terenów wsi 
Wierzenica. W obszarze opracowania znajduje się założenie dworsko-parkowe w Wierzenicy, budynki 
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wpisane do gminnej ewidencji zabytków, fragment rzeki Główna, tereny leśne oraz tereny 
użytkowane rolniczo. Ponadto podjęto również Uchwałę Nr IV/95/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zieleni i lasów w Kobylnicy, której celem  było zahamowanie niekontrolowanego rozwoju zabudowy 
oraz ochrona terenów leśnych. 

2) Stopień pokrycia obszaru gminy mpzp. 

Procent powierzchni gminy Swarzędz objęty miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego wynosi ok. 33,5%. Natomiast sporządzane miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego obejmują ok. 47%  powierzchni gminy. 

Na terenie Miasta i Gminy Swarzędz obowiązuje 128 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Z kolei w opracowaniu jest 37 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz 2 częściowe zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
W 2019 r. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła: 

– 5 uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 

– 11 uchwał o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2017 - 2020 

Aktualny Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2017 - 2020 został 
przyjęty Uchwałą Nr XLVI/464/2018 Rady Miejskiej w Swarzędz z dnia 23 stycznia 2018 r. Dokument 
ten nie tylko wymienia i opisuje pokrótce zabytki zewidencjonowane na terenie gminy, opisuje analizy 
jakich dokonano w odniesieniu do innych opracowań, w tym również nadrzędnych, ale także wskazuje 
zadania jakie należałoby podjąć w celu właściwego zadbania o posiadane zabytki. Wskazuje działania 
takie jak: inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, informacyjnych, turystycznych i innych, 
których celem jest propagowanie znajomości zabytków wśród mieszkańców gminy oraz zaszczepienie 
w ich świadomości zasadności i potrzeby opieki nad zabytkami, czy wspieranie działań zmierzających 
do pozyskiwania środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Przygotowywane jest sprawozdanie z realizacji programu, zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282). 

W II kwartale 2020 r. planuje się rozpoczęcie prac nad sporządzeniem nowego programu w celu 
zapewnienia ciągłości niezbędnych uregulowań w tym zakresie. Szacuje się, że uchwalenie Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędzu na lata 2021 – 2024 nastąpi w IV kwartale 2020 
r. 
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XVI. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz 

Od 2016 roku w oparciu o uchwały NR VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
31 marca 2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Swarzędz  oraz  uchwałę nr IX/141/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2019 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Swarzędz na rok 2019,  funkcjonuje Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz. 

1. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2016 

W pierwszej edycji podział środków wyglądał następująco: projekt główny do 1 mln zł i 5 projektów 
dodatkowych do 100 tys. zł. W głosowaniu nad budżetem obywatelskim wzięło udział 8662 
mieszkańców. 
 

Wyniki głosowania na budżet obywatelski na rok 2016. 

Projekt główny: 

1. Ścieżka rowerowo-biegowa wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego 
3414 

głosów 
Zrealizowane 

Projekt lokalny:   

1. 
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w 
Wierzonce (Wierzonka) 

1900 
głosów 

Zrealizowane 

2. 
Postawienie 2 sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej: przed Szkołą 
Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (Zalasewo, ul. 
Planetarna) 

915 
głosów 

Zrealizowane 

3. Wybieg dla psów (Swarzędz, obszar byłego wysypiska śmieci) 
760 

głosów 
Zrealizowane 

4. Dziecięco-młodzieżowy plac zabaw (Swarzędz, os. Kościuszkowców) 653 głosy Zrealizowane 

5. Plac zabawowo-rekreacyjny przy zespole szkół (Paczkowo) 652 głosy Zrealizowane 

2. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2017 

W drugiej edycji Mieszkańcy mogli oddać po jednym głosie w trzech kategoriach projektów. Były to: 
projekt główny w wysokości do 1 mln zł, 3 projekty lokalne do 100 000 zł oraz 4 projekty dodatkowe 
w kwotach do 50 000 zł. Głosowanie na projekty zgłoszone wcześniej przez mieszkańców trwało dwa 
miesiące, od 1 sierpnia do 30 września. Wzięło w nim udział 5140  mieszkańców 

 

Wyniki głosowania na budżet obywatelski na rok 2017. 

Projekt główny  

1. Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki (Swarzędz – sąsiedztwo Rynku)  
1710 

głosów 
Zrealizowane 

Projekty lokalne  

1. Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego (Kobylnica) 
968 

głosów 
Zrealizowane 

2. 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie 
868 

głosów 
Zrealizowane 

3. Spacerem po Uzarzewie 
696 

głosów 
Zrealizowane 

Projekty dodatkowe  

1. Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (Kórnicka - Cegielskiego) 
1617 

głosów 
Zrealizowane 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (Paczkowo) 
1450 

głosów 
W trakcie 
realizacji 
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3. Siłownia zewnętrzna (Sokolniki) 703 głosy Zrealizowane 

4. Rewitalizacja historycznego układu drogowego (Wierzenica) 354 głosy Zrealizowane 

3. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2018 

Była to już 3. edycja swarzędzkiego budżetu partycypacyjnego, a udział w głosowaniu wzięło 7124 
mieszkańców naszej gminy.  

Swarzędzki budżet partycypacyjny opiewał na kwotę 1.500.000 zł i był największym w powiecie 
poznańskim. Składa się z 1 projektu głównego do 1 mln zł, 3 projektów lokalnych do 100.000 zł każdy 
i 4 projektów dodatkowych do kwoty 50.000 zł.  

 

Wyniki głosowania na budżet obywatelski na rok 2018. 

Projekt Główny (1 mln zł)   

1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki 
głosów: 

2131 
Zrealizowane 

Projekty Lokalne (3 projekty po 100.000 zł)   

1. 
Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)  - 
projekt 

głosów: 
1778 

Zrealizowane 

2. 
Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na 
trawie dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego, PROJEKT) -  

głosów: 
1714 

Zrealizowane 

3. Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, PROJEKT) -  
głosów: 

785 
W trakcie 
realizacji 

Projekty Dodatkowe (4 projekty po 50.000 zł)   

1. 
Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej przeznaczonego dla 
ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka) -  

głosów: 
1822 

Zrealizowane 

2. Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, PROJEKT) -  
głosów: 

1353 
Zrealizowane 

3. 
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w 
ul. Folwarcznej (Paczkowo, PROJEKT) -  

głosów: 
1246 

Zrealizowane 

4. Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz, Nowa Wieś) -  
głosów: 

684 
Zrealizowane 

4. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2019 

IV edycja budżetu obywatelskiego cieszyła się frekwencją na poziomie 5117 uczestników kwoty 
i zasady nie uległy zmianie w stosunku do poprzednich dwóch edycji. Były to kolejno: kwota łączna: 
1.500.000 zł. Składały się na niego kolejno: 1 projekt główny do 1 mln zł, 3 projekty lokalne do 
100.000 zł każdy i 4 projekty dodatkowe do kwoty 50.000 zł.  

 

Wyniki głosowania na budżet obywatelski na rok 2019. 

Projekt główny  

1. 
Projekt Obserwatorium Astronomiczne - Swarzędzkie Gwiezdne Wrota - 
otrzymał  

3280 
głosów 

Wstrzymane 
ze wzg. na 
koszty 

Projekty lokalne:   

1. Ulice: Szparagowa, Wiosenna i Rolna w Paczkowie – (dokumentacja)  
1795 

głosów 
Zrealizowane 

2. Boisko wielofunkcyjne w Rabowicach (dokumentacja) -  
1135 

głosów 
Zrealizowane 

3. Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej (dokumentacja) -  
1135 

głosów 
W trakcie 
realizacji 

Projekty dodatkowe:   
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1. Projekt rodzinnego placu gier i zabaw w Gruszczynie  
1790 

głosów 
Zrealizowane 

2. Adaptacja Terenu Ośrodka Kultury (dokumentacja)  
758 

głosów 
W trakcie 
realizacji 

3. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Wierzenicy  
748 

głosów 
Zrealizowane 

4. Swarzędzcy Patroni 
590 

głosów 
Zrealizowane 

 

Od 2016 roku w oparciu o uchwały NR VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 
2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Swarzędz  oraz  uchwałę nr IX/141/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2019 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Swarzędz na rok 2019,  funkcjonuje Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz. 

5. Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2020 

V edycja swarzędzkiego budżetu partycypacyjnego odbyła się na podobnych zasadach, 
co poprzednie. Mieszkańcy mogli oddać po jednym głosie na zgłoszone w trzech kategoriach 
projekty. Z budżetu Gminy na Budżet Obywatelski przeznaczono łącznie 1500000,00 zł, dzieląc 
tę kwotę na projekty: główny (do 1 mln zł), projekty lokalne (do 300 tys. zł) i dodatkowe (do 200 tys. 
zł). Na zgłoszone projekty oddano w sumie 532 głosy. 
 

Wyniki głosowania na budżet obywatelski na rok 2020. 

Projekt Główny (1 mln zł)  

1. ACTIV PARK w Zalasewie W trakcie 
realizacji 

Projekty Lokalne (3 projekty po 100.000 zł)  

1. Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 
W trakcie 
realizacji 

2. Stwórzmy sobie letnie kino 
W trakcie 
realizacji 

3. Instalacja nagłośnienia Sali w SP2 w Zalasewie 
W trakcie 
realizacji 

Projekty Dodatkowe (4 projekty po 50.000 zł)  

1. Swarzędzki Rower Miejski - koncepcja 
W trakcie 
realizacji 

2. Wykonanie projektu wodociągu wzdłuż ulic w Rabowicach 
W trakcie 
realizacji 

3. Oświetlenie ma znaczenie 
W trakcie 
realizacji 

4. Budowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą i stojaków na rowery w SP1 Zalasewo 
W trakcie 
realizacji 

 



XVII. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na 2019 r. 

1. W trybie 4 otwartych konkursów ofert zadania publiczne wykonywało 37 organizacji, realizując 
łącznie 66 projektów. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu 6 stowarzyszeń 
ogrodowych złożyło wnioski i otrzymało dotacje na 6 zadań związanych z rozwojem rodzinnych 
ogrodów działkowych. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Swarzędz przekazanych na 
realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert wyniosła 2 265 580 zł. Suma dotacji 
przekazanych stowarzyszeniom ogrodowym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu to 
100 000 zł. 

 

Zadanie Nr 1: Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży: 

l.p. Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 
dotacja w zł 

1. 

Oddział Środowiskowy Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno - 
Krajoznawczego Poznań - Nowe 
Miasto w Poznaniu im. Franciszka 
Jaśkowiaka 

Wspomaganie działań z zakresu turystyki i 
krajoznawstwa dzieci i młodzieży - cykl imprez 
turystyczno - krajoznawczych. 

4 500 

2. 
Oddział PTTK "Meblarz" 
w Swarzędzu 

Wspomaganie działań z zakresu turystyki i 
krajoznawstwa dzieci i młodzieży. 

4 500 

 

Zadanie Nr 2: Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej: 

l.p. Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 
dotacja w zł 

1. 
Fundacja Edukacji Społecznej 
"Ekos" 

Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej 
młodzieży szkolnej. Konkurs "Złota Żaba". Drugi 
etap i zakończenie Konkursu 2018/2019. 

10 000 

 

Zadanie Nr 3: Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym: 

l.p. Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 
dotacja w zł 

1. 
Stowarzyszenie Abstynentów 
"Żagiel" 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym. Prowadzenie terapii, 
poradnictwa i działań na rzecz osób 
uzależnionych oraz działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego trybu 
życia. 

30 000 

2. 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, reprezentowany 
przez Wielkopolski Zarząd 
Wojewódzki PKPS w Poznaniu 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym. Prowadzenie 
poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy 
dla osób zagrożonych patologią, wykluczeniem 
społecznym, chorobą i ubóstwem. 

26 500 

3. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Marcina Biskupa w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym. Prowadzenie placówki 
(świetlicy) profilaktyczno - środowiskowej dla 
dzieci z rodzin narażonych na patologię społeczną 
i rodzin dysfunkcyjnych. 

67 000 

 



Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2019 rok 

72 

 

Zadanie Nr 4: Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej: 

l.p. Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 
dotacja w zł 

1. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i 
rehabilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja oraz 
kompleksowa opieka nad dziećmi i osobami 
niepełnosprawnymi w celu przystosowania ich do 
życia oraz wsparcie rodziny z osobą 
niepełnosprawną. 

90 000 

2. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki 
i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna interwencja i 
stymulacja rozwojowa dzieci niepełnosprawnych. 

45 000 

 

Zadanie Nr 5: Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i 

młodzieży: 

l.p. Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 
dotacja w zł 

1. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Mikołaja w Wierzenicy 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Poznaj piękno przyrody i historię mazowieckiej 
ziemi. 

7 600 

2. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z 
wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób 
niepełnosprawnych z opiekunem. 

12 220 

3. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Ostróda 2019. 

8 550 

4. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Piłka 2019. 

3 500 

5. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Franciszkańskie Czwartki 2019. 

3 500 

6. 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Wielkopolska, Hufiec 
Poznań-Rejon ZHP, 
reprezentowany przez Komendę 
Ośrodka ZHP Kobylnica 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Harcerska Akcja Letnia 2019. 

8 550 

7. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Marcina Biskupa w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Kolonia letnia dla dzieci uczęszczających do 
Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej. 

3 800 

8. 
Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej-Okręg 
Wielkopolski 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Obóz letni Swarzędzkiego Szczepu Harcerskiego 
Dukt ZHR 2019. 

11 400 

9. 
Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej-Okręg 
Wielkopolski 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Uczestnictwo Zastępów Zastępowych 
swarzędzkiego środowiska ZHR w obchodach 
powstania warszawskiego oraz w zlocie "ZHR 

4 370 
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3.0" z okazji 30-lecia ZHR-u. 

10. 
Stowarzyszenie Kulturalne 
Orkiestra Dęta w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży 
poprzez organizację obozu kondycyjno-
wypoczynkowego w Rogoźnie. 

6 500 

11. 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Wielkopolska, 
reprezentowany przez Hufiec 
Poznań-Nowe Miasto ZHP 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Obóz Swarzędzkiego Szczepu Harcerskiego. 

6 650 

 

Zadanie Nr 6: Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci: 

l.p. Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 
dotacja w zł 

1. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Mikołaja w Wierzenicy 

Wspieranie działań w zakresie wychowania i 
edukacji dzieci. Wiejski inkubator szansą na 
rozwój. 

60 000 

 

Zadanie Nr 7: Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 

narodowego: 

l.p. Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 
dotacja w zł 

1. 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Zalasewa 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Organizacja działań popularyzujących kulturę i 
sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich 
jak m. in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy. 
Festyn Rodzinny w Zalasewie. 

11 000 

2. 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Swarzędzkiej 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego 
- organizacja spotkań mających na celu 
popularyzację historii miasta i regionu. 

5 700 

3. Fundacja "ArtiFakt" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Cykl działań twórczych w ramach programu 
edukacji kulturalnej - "Szukając Talentów". 

11 300 

4. 
Stowarzyszenie Chór Męski 
"Akord" Przy Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Organizacja działań popularyzujących kulturę, 
sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich 
jak warsztaty, plenery, konkursy i wystawy. 

26 000 

5. 
Stowarzyszenie Kulturalne 
Orkiestra Dęta w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Organizacja działań popularyzujących kulturę, 
sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe poprzez 
prowadzenie orkiestry detej. 

66 000 

6. 
Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Kultury Wsi i Rolnictwa 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Organizacja pikniku kulturalno - edukacyjnego "XI 
Miodowe Lato w Skansenie". 

12 000 

7. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Przegląd Piosenki Religijnej Osób 

4 500 
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Niepełnosprawnych - Anielskie Śpiewogranie. 

8. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Bawimy się z Mikołajami. 

5 000 

9. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Św. Mikołaja w Wierzenicy 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Koncert dedykowany darczyńcom, 
wolontariuszom, podopiecznym Zespołu Caritas 
oraz czytelnikom "Wierzeniczeń" z okazji 20-lecia 
działalności. 

10 000 

 

Zadanie Nr 8: Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

l.p. Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 
dotacja w zł 

1. Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu ze szczególnym 
uwzględnieniem piłki nożnej. 

25 000 

2. 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w 
Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Zawody strzeleckie 2019. 

7 000 

3. Klub Sportów Walki Kuzi Sport 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Wsparcie działalności 
Klubu Sportów Walki Kuzi Sport. 

13 000 

4. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Antares Zalasewo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu ze szczególnym 
uwzględnieniem piłki nożnej. 

20 000 

5. 
Swarzędzki Klub Karate-Do 
"Fighter" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji 
sportowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych z 
zakresu karate oraz przeprowadzenie VIII 
Mikołajkowego Turnieju Młodych Talentów Karate 
"Piątka Cup". 

17 000 

6. 
Swarzędzki Klub Karate-Do 
"Fighter" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja XIV 
Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup. 

8 000 

7. Stowarzyszenie Morsy Swarzędz 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Warta przyjazna 
Morsom. 

8 000 

8. 
Stowarzyszenie "Razem Ponad 
Granicami" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Promowanie sportu i 
zdrowego trybu życia. 

25 000 

9. 
Uczniowski Klub Sportowy Kopla 
Paczkowo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - organizacja treningów, 
innych przygotowań i udziałów w zawodach 
sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na 
obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych 
dyscyplinach sportu ze szczególnym 
uwzględnieniem unihokeja. 

28 000 
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10. 
Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - taekwondo olimpijskie - 
rozwój przez zabawę i sport. 

22 000 

11. 
Ludowy Zespół Sportowy Piast 
Kobylnica 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sportowej 
sekcji piłki siatkowej dziewcząt oraz promocja 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 
zamieszkałych na terenach wiejskich Gminy 
Swarzędz. 

5 000 

12. 
Ludowy Zespół Sportowy Piast 
Kobylnica 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sportowej 
sekcji piłki nożnej oraz promocja zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na 
terenach wiejskich Gminy Swarzędz. 

160 000 

13. 
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - 
koszykówka - seniorki. 

190 000 

14. 
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - 
koszykówka dziewczynek i chłopców. 

75 000 

15. 
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu-sekcja piłki ręcznej. 

121 000 

16. 
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - 
sekcja piłki nożnej. 

207 000 

17. 
Wielkopolski Okręgowy Związek 
Żeglarski 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - Dzień Żagli oraz VI 
Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu. 

7 000 

18. Klub Karate Dynamic Swarzędz 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizowanie imprez 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. 

12 000 

19. Stowarzyszenie Kohorta Poznań 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Młodzieżowa Euroliga 
Sportów Walki Knockout Art. 

8 000 

20. Stowarzyszenie Kohorta Poznań 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Droga do mistrzostwa - 
treningi dla dzieci i młodzieży. 

11 000 

21. Swarzędzki Klub Sportowy "Unia" 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji 
zapasów wszystkich stylów. 

68 000 

22. Swarzędzki Klub Sportowy "Unia" 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji 
lekkoatletycznej. 

17 000 

23. Swarzędzki Klub Sportowy "Unia" 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji 
gimnastyki artystycznej. 

18 000 

24. Swarzędzki Klub Sportowy "Unia" 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów. 

315 000 
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25. Swarzędzki Klub Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja turniejów 
młodzieżowych. Szkolenie juniorów, trampkarzy, 
młodzików, orlików i żaków. 

160 000 

26. Klub Sportowy Victoria Judo 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz 
sprawniejszy. 

6 500 

27. 
Klub Jeździecki "Podkowa 
Gruszczyn" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - jeździeckie zawody. 

3 000 

28. 
Klub Jeździecki "Podkowa 
Gruszczyn" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - jeździecka przygoda. 

5 500 

29. 
Uczniowski Klub Sportowy Fala 
Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów 
pływackich. 

76 000 

30. 
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 
Swarek Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa. 

32 000 

31. Klub Sportów Walki Kuzi Sport 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 
szkoleniowych. Organizacja i uczestnictwo w 
seminariach szkoleniowych dla dyscypliny karate 
WKF. 

2 500 

32. 
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 
szkoleniowych. Obóz przygotowawczy w 
Szamocinie. 

5 400 

33. 
Ludowy Zespół Sportowy Piast 
Kobylnica 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 
szkoleniowych - obóz przygotowawczy do sezonu. 

5 400 

34. Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 
szkoleniowych - organizacja obozu szkoleniowego 
Meblorza Swarzędz. 

5 400 

35. Swarzędzki Klub Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 
szkoleniowych. Organizacja obozu szkoleniowego 
sekcji zapaśniczej Unii Swarzędz. 

3 840 

36. Swarzędzki Klub Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 
szkoleniowych. Organizacja obozu szkoleniowego 
seniorów Unii Swarzędz. 

5 400 

37. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Antares Zalasewo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 
szkoleniowych. Obóz Antaresu Zalasewo. 

2 000 

 

Rezerwa celowa – dotacja dla ogródków działkowych: 

 

1) Rodzinny Ogród Działkowy „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu: 17 000 zł z przeznaczeniem 
na ułożenie chodnika, 
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2) Rodzinny Ogród Działkowy „Meblarz” w Swarzędzu: 16 600 zł z przeznaczeniem na wykonanie 
instalacji wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, 

3) Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Cybiną” w Swarzędzu: 16 500 zł z przeznaczeniem na dobudowę 
zaplecza biurowo-magazynowego do budynku świetlicy ogrodowej, 

4) Rodzinny Ogród Działkowy „Nasz Gruszczyn” w Gruszczynie: 17 000 zł z przeznaczeniem na zakup 
materiałów i usługę montażu słupów i lamp oświetleniowych z podłączeniem, 

5) Rodzinny Ogród Działkowy „Piast” w Wierzenicy: 16 300 zł z przeznaczeniem na modernizację 
placu zabaw oraz budowę siłowni na otwartym powietrzu, 

6) Rodzinny Ogród Działkowy „Relax” w Swarzędzu: 16 600 zł z przeznaczeniem na wykonanie 
przyłączenia energetycznego. 
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XVIII. Zestawienie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Zestawienie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu podjętych w 2019 roku przez Radę 
Miejską w Swarzędzu VIII kadencji  

Tab. Nr 17. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2019 roku 

Lp. Nr uchwały Tytuł uchwały Opublikowana 
Informacja o 

realizacji 

Sesja nr IV z dnia 5 lutego 2019 r. 

1. 56 

Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia 

honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Swarzędz” - Barbara Brodowska – Właźlińska. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

2. 57 

Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia 

honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Swarzędz” - Tadeusz Witkowski. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

3. 58 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz  

na rok 2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

4. 59 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 -2036. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

5. 60 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2019 roku dla Województwa 

Wielkopolskiego na zadanie z zakresu 

kultury. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

6. 61 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały  

nr X/44/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie 

ustalenia diet radnych Rady Miejskiej  

w Swarzędzu i sołtysów Gminy Swarzędz oraz 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych krajowych  

i zagranicznych przysługujących radnym Rady 

Miejskiej w Swarzędzu. 

 

Uchwała jest 

realizowana. 

7. 62 

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu 

dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli 

szkół, placówek i jednostek, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp. z dnia 

11.02.2019 

poz. 1567 

Uchwała została 

zrealizowana. 

8. 63 

Uchwała w sprawie utworzenia Dziennego 

Domu Pomocy w Swarzędzu przy  

ul. Sienkiewicza 21 oraz połączenia jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej 

działających na terenie Gminy Swarzędz. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

9. 64 

Uchwała w sprawie ustanowienia 

wieloletniego gminnego programu 

osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 
 

Uchwała jest 

realizowana. 
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10. 65 

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego  

w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu”  

na lata 2019-2023. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp. z dnia 

11.02.2019 poz. 

1568 

Uchwała została 

zrealizowana. 

11. 66 

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 

w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek 

w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

11.02.2019 poz. 

1569 

Uchwała została 

zrealizowana. 

12. 67 

Uchwała w sprawie określenia zasad 

podnoszenia odpłatności za pobyt  

w mieszkaniach chronionych w Gminie 

Swarzędz. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

18.02.2019 poz. 

1811 

Uchwała została 

zrealizowana. 

13. 68 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały  

nr XLVIII/287/09 Rady Miejskiej  

w Swarzędzu z dnia 27 października 2009r. w 

sprawie ustalenia stawek opłat  

za zajmowanie pasa drogowego dróg 

gminnych, dla których zarządcą jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele 

niezwiązane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu, zmienionej 

uchwałą nr LVIII/358/2010 Rady Miejskiej w 

Swarzędzu z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1664 

Uchwała została 

zrealizowana. 

14. 69 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie z dotychczasowymi najemcami 

kolejnych umów najmu lokali położonych  

w budynku Szkoły Podstawowej nr 4  

w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

15. 70 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały  

nr III/34/2018 w sprawie przyjęcia 

regulaminu targowiska miejskiego w 

Swarzędzu. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1665 

Uchwała jest 

realizowana. 

16. 71 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 

LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 29 marca 2006r. W sprawie ustalenia 

cen urzędowych za usługi przewozowe 

środkami swarzędzkiej komunikacji 

autobusowej, opłat dodatkowych, określenia 

uprawnień do korzystania z bezpłatnych i 

ulgowych przejazdów środkami transportu 

zbiorowego, a także podziału linii na strefy. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1666 

Uchwała jest 

realizowana. 

17. 72 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości  

i warunków udzielania bonifikat od opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe  

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

11.02.2019 poz. 

1571 

Uchwała została 

zrealizowana. 



Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2019 rok 

80 

 

w prawo własności tych gruntów. 

18. 73 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

Gminy Swarzędz. 
 

Uchwała 

zrealizowana w części 

z uwagi na brak 

zainteresowania 

dalszą dzierżawą 

niektórych gruntów 

 

19. 74 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy  

w mieście Swarzędz – Jaskółcza. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1610 

Uchwała została 

zrealizowana. 

20. 75 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy  

w mieście Swarzędz – Orla. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1627 

Uchwała została 

zrealizowana. 

21. 76 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy  

w mieście Swarzędz – Słowicza. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1628 

Uchwała została 

zrealizowana. 

22. 77 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy  

w mieście Swarzędz – Żurawia. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1629 

Uchwała została 

zrealizowana. 

23. 78 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy  

w mieście Swarzędz i w miejscowości 

Zalasewo – Pawia. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1630 

Uchwała została 

zrealizowana. 

24. 79 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy  

i drogom wewnętrznym w miejscowości 

Sokolniki Gwiazdowskie – Skałowska. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1631 

Uchwała została 

zrealizowana. 

25. 80 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy  

i drodze wewnętrznej w miejscowości 

Łowęcin oraz nadania nazwy ulicy  

w miejscowości Jasin – Łowiecka. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1633 

Uchwała została 

zrealizowana. 

26. 81 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Barwna 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1609 

Uchwała została 

zrealizowana. 

27. 82 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Biała 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1634 

Uchwała została 

zrealizowana. 

28. 83 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Brązowa 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1635 

Uchwała została 

zrealizowana. 



Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2019 rok 

81 

 

29. 84 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Czerwona 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp. z dnia 

12.02.2019 poz. 

1638 

Uchwała została 

zrealizowana. 

30. 85 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Fioletowa 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1674 

Uchwała została 

zrealizowana. 

31. 86 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Granatowa 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1667 

Uchwała została 

zrealizowana. 

32. 87 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Niebieska 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1668 

Uchwała została 

zrealizowana. 

33. 88 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Pomarańczowa 

Dz.Urz.Woj. Wlk 

p.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1669 

Uchwała została 

zrealizowana. 

34. 89 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Seledynowa 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1670 

Uchwała została 

zrealizowana. 

35. 90 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Szara 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1671 

Uchwała została 

zrealizowana. 

36. 91 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Żółta 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

1672 

Uchwała została 

zrealizowana. 

37. 92 

Uchwała w sprawie przygotowania projektu 

uchwały w przedmiocie zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

na obszarze gminy Swarzędz. 

 

Uchwała jest 

realizowana. 

38. 93 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulic: Katarzyńskiej, Makowej i Łąkowej w 

Gruszczynie”. 

 

Uchwala jest 

realizowana. 

39. 94 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tereny 

pomiędzy ul. Poznańską, a torami 

kolejowymi w Jasinie”. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

19.02.2019 poz. 

1895 

Uchwala jest 

realizowana. 

40. 95 
Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

12.02.2019 poz. 

Uchwala jest 

realizowana. 
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zieleni i lasów w Kobylnicy. 1673 

Sesja nrVI z dnia 26 marca 2019 r. 

41. 96 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 

2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

42. 97 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019 -2036. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

43. 98 

Uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy 

Swarzędz oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

44. 99 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2019 roku dla Powiatu 

Poznańskiego na pokrycie kosztów zlecenia 

wykonywania zadań izby wytrzeźwień. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

45. 100 

Uchwała w sprawie Programu opieki na 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Swarzędz w 2019 roku. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

29.03.2019 poz. 

3225 

Uchwała została 

zrealizowana. 

46. 101 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 

IV/62/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla 

nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Swarzędz. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

01.04.2019 poz. 

3293 

Uchwała została 

zrealizowana. 

47. 102 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 

VI/47/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 

nieruchomości gruntowej na okres 

oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

48. 103 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Gruszczyn – Ku 

Słońcu. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

01.04.2019 poz. 

3294 

Uchwała została 

zrealizowana. 

49. 104 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Jasin – Żonkilowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

01.04.2019 poz. 

3295 

Uchwała została 

zrealizowana. 

50. 105 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Zalasewo – 

Harmonia. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

01.04.2019 poz. 

3296 

Uchwała została 

zrealizowana. 

51. 106 
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Zalasewo – Pod 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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Gwiazdami. 01.04.2019 poz. 

3297 

52. 107 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – 

Sadownicza. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

01.04.2019 poz. 

3298 

Uchwała została 

zrealizowana. 

53. 108 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

skrzyżowania ulic Św. Marcina i Strzeleckiej w 

Swarzędzu. 

 

Uchwala jest 

realizowana. 

54. 109 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Swarzędz, obejmującego tereny położone w 

miejscowości Zalasewo po wschodniej i 

zachodniej stronie ulicy Kórnickiej – część I ( 

powierzchnia opracowania ca. 98 ha ). 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

24.04.2019r. 

poz.4240 

Uchwala jest 

realizowana. 

Sesja nr VII z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

55. 110 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 

2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

56. 111 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 -2036. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

57. 112 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z 

tytułu poboru podatków stanowiących 

dochody gminy Swarzędz. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

23.04.2019r. 

Poz.4186 

Uchwała jest 

realizowana. 

58. 113 

Uchwała w sprawie określenia zasad 

udzielania z budżetu Gminy Swarzędz dotacji 

celowych w 2019 roku na zadania związane z 

rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, 

przeznaczonych na budowę lub modernizację 

infrastruktury ogrodowej. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp. z dnia 

23.04.2019r. 

Poz.4187 

Uchwała została 

zrealizowana. 

59. 114 

Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku 

dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

60. 115 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Swarzędzu przy 

ul. Kosynierów 1. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

61. 116 

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji od 

Powiatu Poznańskiego zadań związanych z 

obsługą weekendowej linii autobusowej 

łączącej Swarzędz z gminami Powiatu 

Poznańskiego położonymi wokół Puszczy 

Zielonka, umożliwiającej przejazd większych 

grup rowerzystów i turystów. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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62. 117 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości wchodzącej w skład zasobu 

Gminy Swarzędz. 
 

Uchwała 

zrealizowana w części 

ze względu na brak 

zainteresowania 

dalszą dzierżawą 

niektórych gruntów 

 

63. 118 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w 

mieście Swarzędz – J.J. Śniadeckich. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp. z dnia 

24.04.2019r. 

Poz. 4241 

Uchwała została 

zrealizowana. 

64. 119 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w 

mieście Swarzędz – Piaskowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

24.04.2019r. 

Poz.4242 

Uchwała została 

zrealizowana. 

65. 120 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w 

mieście Swarzędz – Topolowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

23.04.2019r. 

Poz.4188 

Uchwała została 

zrealizowana. 

66. 121 

Uchwała  w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Garby – 

Kaliowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

23.04.2019r. 

Poz.4189 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Sesja nr VIII z dnia 21 maja 2019 r. 

67. 122 
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Swarzędz wotum zaufania.  

Uchwała została 

zrealizowana. 

68. 123 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Miasta i Gminy Swarzędz za 2018 rok. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

69. 124 

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

70. 125 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 

2019 rok. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

71. 126 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019-2036. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

72. 127 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Swarzędzu LIV/569/2018 z dnia 

28 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi 

Poznańskiemu. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

73. 128 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 

1. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

74. 129 
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych. 
Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia  

Uchwała została 

zrealizowana. 
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27.05.2019r. 

Poz. 5211 

75. 130 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Gortatowo – 

Calineczki. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

27.05.2019r. 

Poz. 5223 

Uchwała została 

zrealizowana. 

76. 131 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Gortatowo – 

Czerwonego Kapturka. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

27.05.2019r. 

Poz. 5224 

Uchwała została 

zrealizowana. 

77. 132 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Uzarzewo – 

Międzygminna. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

27.05.2019r. 

Poz. 5225 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Sesja nr IX z dnia 25 czerwca 2019 r. 

78. 133 

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 

2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

79. 134 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 -2036. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

80. 135 

Uchwała w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej i 

szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

81. 136 

Uchwała w sprawie przeznaczenia części 

umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

82. 137 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 

LII/551/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Województwa 

Wielkopolskiego na realizację zadania pn. 

„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych 

przewozów pasażerskich na obszarze 

oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej 

poprzez zwiększenie ilości połączeń 

kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej 

Kolei Metropolitarnej (PKM)”. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

83. 138 

Uchwała w sprawie wskazania miejsca 

realizacji obowiązku szkolnego uczniom 

obecnych oddziałów klas trzecich oraz 

obecnych oddziałów klas szóstych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Swarzędz, w kolejnym roku szkolnym 

2019/2020. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

02.07.2019r. 

Poz. 6317 

Uchwała została 

zrealizowana. 

84. 139 
Uchwała w sprawie powołania zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników.  

Uchwała została 

zrealizowana. 
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85. 140 

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od 

Wielkopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji 

o kandydatach na ławników. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

86. 141 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 

2020. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

02.07.2019r. 

Poz. 6318 

Uchwała została 

zrealizowana. 

87. 142 
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Zalasewo. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

02.07.2019r. 

Poz. 6319 

Uchwała została 

zrealizowana. 

88. 143 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLII/398/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w 

miejscowości Zalasewo. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

02.07.2019r. 

Poz. 6320 

Uchwała została 

zrealizowana. 

89. 144 

Uchwała w sprawie określenia lokalnych 

standardów urbanistycznych dla inwestycji 

mieszkaniowych na terenie Miasta i Gminy 

Swarzędz. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

02.07.2019r. 

Poz. 6321 

Uchwala jest 

realizowana. 

90. 145 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic Łowęcińskiej i Owocowej, na północ od 

ulicy Poznańskiej w Jasinie. 

 

Uchwala jest 

realizowana. 

91. 146 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „W 

rejonie ulicy Gnieźnieńskiej, na wschód od 

ulicy Zielonej w Bogucinie”. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

02.07.2019r. 

Poz. 6322 

Uchwala jest 

realizowana. 

Sesja nr X z dnia 2 lipca 2019 r. 

92. 147 

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 

2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

93. 148 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 -2036. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

94. 149 

Uchwałę w sprawie przedłużenia terminu 

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i 

Gminy Swarzędz. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

95. 150 

Uchwałę sprawie zmiany uchwały Nr 

LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia 

cen urzędowych za usługi przewozowe 

środkami swarzędzkiej komunikacji 

autobusowej, opłat dodatkowych, określenia 

uprawnień do korzystania z bezpłatnych i 

ulgowych przejazdów środkami transportu 

zbiorowego,a także podziału linii na strefy. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

08.07.2019 Poz. 

6569 

Uchwała jest 

realizowana. 

96. 151 
Uchwała w sprawie nadania nazwy dla ronda 

w miejscowościach Zalasewo i Garby. 
Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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02.07.2019 Poz. 

6570 

Sesja nr XI z dnia 6 sierpnia 2019 r. 

97. 152 

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 

2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

98. 153 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 -2036. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

99. 154 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w 

mieście Swarzędz – Pieprzyka 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

13.08.2019 

Poz.7117 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Sesja nr XII z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

100. 155 

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 

2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

101. 156 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 -2036. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

102. 157 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 

IX/135/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

103. 158 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu 

konkursowego pn. "KAMELEON - zmieniam 

się II" w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020, oś Priorytetowa 7. Włączenie 

społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - 

projekty konkursowe, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Uchwała jest 

realizowana. 

104. 159 

Uchwała w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

04.09.2019  Poz. 

7525 

Uchwała została 

zrealizowana. 

105. 160 

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu 

korzystania z boiska do hokeja na sztucznej 

trawie przy Szkole Podstawowej nr 5 w 

Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 3. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

04.09.2019  Poz. 

7526 

Uchwała została 

zrealizowana. 

106. 161 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

południowej części Bogucina i Janikowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

09.09.2019  Poz. 

7645 

Uchwala jest 

realizowana. 



Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2019 rok 

88 

 

107. 162 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulic: Bliskiej i Leśnej Polanki w Rabowicach”. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

09.09.2019 Poz. 

7646 

Uchwala jest 

realizowana. 

108. 163 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „ Rejon 

ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie”. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.09.2019 Poz. 

7559 

Uchwala jest 

realizowana. 

109. 164 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy Pszczelnej w Zalasewie”. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.09.2019 Poz. 

7560 

Uchwala jest 

realizowana. 

110. 165 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.  

Uchwała została 

zrealizowana. 

Sesja nr XIII z dnia 10 września 2019 r. 

111. 166 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 -2036. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Sesja nr XIV z dnia 24 września 2019 r. 

112. 167 

Uchwała w sprawie wyboru  ławników do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu 

Rejonowego w Poznaniu 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

113. 168 

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 

2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

114. 169 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 - 2043. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

115. 170 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Poznańskiemu  

Uchwała jest 

realizowana. 

116. 171 

Uchwała w sprawie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań 

a gminą Czerwonak oraz gminą Swarzędz w 

zakresie realizacji zadań komunikacji 

miejskiej 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

117. 172 

Uchwała w sprawie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań 

a gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz i 

Gminą Pobiedziska w zakresie realizacji 

zadań komunikacji miejskiej 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

118. 173 

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr 

IV/62/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla 

nauczycieli szkól, placówek i jednostek, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina 

Swarzędz. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

30.09.2019 Poz. 

8084 

Uchwała została 

zrealizowana. 

119. 174 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

30.09.2019 Poz. 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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regulaminów korzystania z obiektów 

Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

8085 

120. 175 
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

30.09.2019 Poz. 

8086 

Uchwała została 

zrealizowana. 

121. 176 

Uchwała o odstąpieniu od zbycia w drodze 

przetargu nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 

242/1. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

122. 177 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w 

mieście Swarzędz – Meblowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

30.09.2019 Poz. 

8087 

Uchwała została 

zrealizowana. 

123. 178 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w 

mieście Swarzędz – Sosnowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

30.09.2019 Poz. 

8088 

Uchwała została 

zrealizowana. 

124. 179 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Gruszczyn – 

Nowina. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

30.09.2019 Poz. 

8089 

Uchwała została 

zrealizowana. 

125. 180 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Bluszczowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

30.09.2019 Poz. 

8090 

Uchwała została 

zrealizowana. 

126. 181 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Głogowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

30.09.2019 Poz. 

8091 

Uchwała została 

zrealizowana. 

127. 182 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Rabowice – 

Skrzypowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

30.09.2019 Poz. 

8092 

Uchwała została 

zrealizowana. 

128. 183 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowościach Wierzenica i Uzarzewo – 

Biskupicka. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

30.09.2019 Poz. 

8093 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Sesja nr XV z dnia 29 października 2019 r. 

129. 184 

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 

2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

130. 185 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 – 2043. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

131. 186 
Uchwała w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.11.2019 Poz. 

9184 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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132. 187 

Uchwała w sprawie Rocznego programu 

współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

133. 188 

Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 

2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

134. 189 

Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 

3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

135. 190 

Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności dotychczasowego Gimnazjum 

im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

136. 191 

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Swarzędz od dnia 1 września 2019 r. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.11.2019 Poz. 

9185 

Uchwała została 

zrealizowana. 

137. 192 

Uchwała w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na 

terenie Gminy Swarzędz. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.11.2019 Poz. 

9186 

Uchwała została 

zrealizowana. 

138. 193 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu z 

dotychczasowym najemcą nieruchomości 

położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 

15. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

139. 194 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą 

kolejnej umowy najmu części nieruchomości 

położonej w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

140. 195 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XLVI/455/2018 w 

Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i 

wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy Swarzędz dla publicznych i 

niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

141. 196 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 

LII/548/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie prawa użytkowania 

wieczystego zabudowanej nieruchomości 

położonej w Swarzędzu wraz z własnością 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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wzniesionego na niej budynku. 

142. 197 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w 

mieście Swarzędz – H. Sienkiewicza.  

Uchwała została 

zrealizowana. 

143. 198 
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w 

mieście Swarzędz – P. Skargi. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.11.2019 Poz. 

9187 

Uchwała została 

zrealizowana. 

144. 199 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Gortatowo – 

Orkiszowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.11.2019 Poz. 

9188 

Uchwała została 

zrealizowana. 

145. 200 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Jasin – 

Rubinowa. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.11.2019 Poz. 

9189 

Uchwała została 

zrealizowana. 

146. 201 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Rejon ulic: Łowieckiej i 

Myśliwskiej w Jasinie”. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.11.2019 Poz. 

9200 

Uchwala jest 

realizowana. 

147. 202 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy Krawieckiej w Swarzędzu”. 
 

Uchwala jest 

realizowana. 

148. 203 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy Szumana w Swarzędzu”. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.11.2019 Poz. 

9201 

Uchwala jest 

realizowana. 

149. 204 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulic: Wierzenickiej, Lisiej, Śliwkowej i 

Dębowej w Wierzenicy”. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.11.2019 Poz. 

9202 

Uchwala jest 

realizowana. 

Sesja nr XVI z dnia 28 listopada 2019 r. 

150. 205 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 

2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

151. 206 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 – 2043. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

152. 207 

Uchwała w  sprawie  obniżenia średniej ceny 

skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze 

gminy Swarzędz w roku 2020. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

05.12.2019 Poz. 

10263 

Uchwała została 

zrealizowana. 

153. 208 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Poznańskiemu.  

Uchwała jest 

realizowana. 
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154. 209 

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego zadania publicznego w zakresie 

wykonania dokumentacji dla Inwestycji 

„Budowa obwodnicy Swarzędza”. 
 

Uchwała jest 

realizowana. 

155. 210 

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Swarzędz na lata 2020 – 

2024. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

11.12.2019 Poz. 

10717 

Uchwała jest 

realizowana 

156. 211 

Uchwała w sprawie wyodrębnienia 

Środowiskowego Domu Samopomocy ze 

struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Swarzędzu, utworzenia odrębnej jednostki 

organizacyjnej Gminy Swarzędz pod nazwą 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Swarzędzu oraz nadania statutu tej jednostce 

organizacyjnej. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

157. 212 

Uchwała  w sprawie zapewnienia obsługi dla 

Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Swarzędzu przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

158. 213 

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy 

Swarzędz do realizacji Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 

2019 – 2020 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Uchwała jest 

realizowana. 

159. 214 

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2020. 
 

Uchwała jest 

realizowana. 

160. 215 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVI/455/2018 w Swarzędzu z dnia 23 

stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Swarzędz dla publicznych i 

niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

16.12.2019 Poz. 

10904 

Uchwała została 

zrealizowana. 

161. 216 

Uchwała w sprawie wysokości i zasad 

ustalania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 

terenie Gminy Swarzędz. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.  z dnia 

11.12.2019 Poz. 

10718 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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162. 217 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 

XLVIII/287/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 27 października 2009 r. w sprawie: 

ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa 

drogowego dróg gminnych, dla których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp. z dnia 

11.12.2019 Poz. 

10719 

Uchwała została 

zrealizowana. 

163. 218 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

działki o numerze ewid. 31/4 przy ul. 

Planetarnej w Zalasewie. 

 

Uchwala jest 

realizowana. 

Sesja nr XVII z dnia 17 grudnia 2019 r. 

164. 219 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

ustalenia wykazu niezrealizowanych 

wydatków zamieszczonych w budżecie 

miasta i gminy Swarzędz na rok 2019, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

165. 220 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 

2019. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

166. 221 

Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2019 – 2043. 
 

Uchwała została 

zrealizowana. 

167. 222 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Poznańskiemu  

Uchwała jest 

realizowana. 

168. 223 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na lata 2020 - 2043. 
 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

169. 224 
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta i Gminy Swarzędz na 2020 rok 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp. z dnia 

30.12.2019 

 poz. 11377 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

170. 225 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 

XI/99/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 

dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia 

od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z 

zarządzaniem publicznymi drogami 

powiatowymi zlokalizowanymi w granicach 

administracyjnych miasta Swarzędza. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

171. 226 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Swarzędzu LIV/569/2018 z dnia 

28 sierpnia 2018r. zmienionej uchwałą 

VIII/127/2019 dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Poznańskiemu. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

172. 227 

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Swarzędz na rok 

szkolny 2019/2020. 

Dz.Urz.Woj. 

Wlkp. z dnia 

30.12.2019  

poz. 11378 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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