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SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH   ZA  ROK 2007 

 

Na realizację zadań majątkowych w 2007 roku łącznie wydatkowano kwotę 29.199.900 zł. 

Numeracja zadań w części opisowej jest zgodna z załącznikiem nr 8 i nr 9 do  

Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 

„Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2010” 

1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu – WPI zad. 
nr 5 – Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita planowana wartość zadania opiewa na 
kwotę 5.200.000zł. 
Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Torunia – WPI nr 5.1. 
W 2007 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. W ramach 
zadania zostanie zaprojektowana pieszojezdnia wraz z kanalizacją deszczową. Prace 
projektowe trwają. Poniesiono wydatki na opracowanie map zasadniczych wraz z 
pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów. 
Planowane środki w budżecie: 4.000 zł z czego wydatkowano 3.403 zł.  

2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Działkowej w Swarzędzu – WPI 
zad. nr 6 -  Zadanie wieloletnie 2005-2007, całkowita planowana wartość zadania - 
4.430.000zł. Inwestycja zakończona. W roku 2007 plan opiewał na kwotę 1.726.000 zł,  
wydatkowano 1.711.273zł. 

3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Brzoskwiniowej, Morelowej, 
Czereśniowej, Malinowej, Krańcowej, Stawnej i Wiśniowej w Swarzędzu – WPI 
zad. nr 7 - Zadanie wieloletnie 2004-2007, całkowita planowana wartość zadania opiewa 
na kwotę 3.203.000zł. 

Budowa nawierzchni w ul. Stawnej w Swarzędzu - WPI zad. nr 7.1 
Ogłoszono przetarg na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Stawnej w 
Swarzędzu. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia 
i chodniki oraz wjazdy na posesję. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa z wpustami 
oraz przebudowana zostanie linia oświetlenia ulicznego Dodatkowo wykonane zostaną 
brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej. W 2007 roku zaplanowano środki w budżecie 
w wysokości 1.500.000 zł, z czego poniesiono wydatek w kwocie  986.573 zł, natomiast 
kwota  500.000 zł została przeniesiona do realizacji w roku 2008 w ramach środków 
niewygasających . 

4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej, Wschodniej, 
Południowej w Swarzędzu – WPI zad. nr 8 - Zadanie wieloletnie 2005-2007, całkowita 
planowana wartość zadania opiewa na kwotę 1.110.000zł, w tym plan na 2007 rok – 
510.000 zł. 
 Zadanie zakończono. W ramach inwestycji wybudowano: nawierzchnię jezdni, chodniki, 
wjazdy oraz progi zwalniające w ul. Południowej. Ogólna pow. kostki brukowej – 3031 
m2, dł. krawężników - 740 m, dł. obrzeży – 525 m. Przed robotami drogowymi 
wymieniono sieci wodociągowe wraz z przyłączami – prace te zostały sfinansowane z 
budżetu AQUANET S.A. z Poznania.  Wydatkowano w roku 2007 kwotę 506.224 zł. 

 
5. Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospodarczej (ul. 

Rabowicka) –WPI zad. nr 10 - Zadanie wieloletnie 2005-2009, całkowita planowana 
wartość zadania opiewa na kwotę 9.323.000 zł, w tym w roku 2007 – 1.863.000 zł 
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Na podstawie opracowanej dokumentacji uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W 
drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. W roku 2007 poniesiono 
wydatki w wysokości 343.094 zł. 

6. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu – WPI zad. nr 
11 - Zadanie wieloletnie 2004-2007, całkowita planowana wartość zadania opiewa na 
kwotę 9.834.000 zł. 

W ramach zadania została wykonana ulica Kirkora – nawierzchnie jezdni i ciągów pieszo-
rowerowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenia, oznakowanie poziome i pionowe, 
przepompownia wód opadowych zatoka dla obsługi przepompowni. Ponadto,  przełożono 
kable telekomunikacyjne, kable średniego i niskiego napięcia, usunięto nieczynną sieć 
gazową, przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowano sieć wodociągową i 
wykonano nawierzchnię drogi do podstacji PKP Energetyka wraz z przesunięciem zatoki 
autobusowej przy ul. Granicznej. W wydatkach na zadanie ujęto dzierżawę terenu 
prywatnego zajętego pod budowę, odszkodowania za przeniesienie infrastruktury 
przedsiębiorstwa ogrodniczego i odszkodowanie za utratę możliwego zarobku w wyniku 
prac i mniejszego dostępu do przedsiębiorstwa oraz opłaty i koszty inwestycyjne. Na 2007 
rok w budżecie zaplanowano środki w wysokości 9.117.700, poniesiono nakłady 
finansowe w wysokości 7.567.283 zł. Pozostała kwota 1.400.000 zł została przeniesiona 
do realizacji w roku  2008 roku w ramach środków niewygasających 

7. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu – WPI zad. nr 
13 - Zadanie wieloletnie 2007-2009, całkowita planowana wartość zadania opiewa na 
kwotę 1.880.000 zł. 
Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu – 
WPI zad. Nr 13.1.  W 2007 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlano – 
wykonawczej.  W ramach zadania zostanie zaprojektowana pieszojezdnia wraz z 
kanalizacją deszczową. Prace projektowe trwają. Plan na rok 2007 wynosił 1.800 zł. 
Poniesione wydatki w kwocie 1.720 zł dotyczyły opracowania map zasadniczych wraz z 
pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów.  

8. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kraszewskiego w Swarzędzu – WPI  
zad. nr 14 - Zadanie wieloletnie 2005-2007, całkowita planowana wartość zadania opiewa 
na kwotę 340.600zł,w tym w roku 2007 – 285.600 zł, z czego  wydatkowano kwotę – 
285.525 zł i zakończono budowę nawierzchni ulicy (pow. kostki brukowej – 1250 m2 – 
ciąg pieszojezdny). 

9. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Cybińskiej w Swarzędzu – WPI zad. 
nr 16 - Zadanie wieloletnie 2006-2008, całkowita planowana wartość zadania opiewa na 
kwotę 160.000 zł, plan na rok 2007 – 80.000 zł 
Budowa nawierzchni w ul. Cybińskiej w Swarzędzu – WPI zad. Nr  16.2.                            
Na podstawie opracowanej dokumentacji uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W 
roku 2007 wydatkowano: 74.079 zł  na opracowanie dokumentacji oraz za uzyskanie 
pozwolenia na budowę. 

10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Olchowej i Wiśniowej w 
Bogucinie – WPI zad. nr 18 - Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita planowana 
wartość zadania opiewa na kwotę 5.150.000zł. 

Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Olchowej i Wiśniowej w 
Bogucinie – WPI nr zad. 18.1. W 2007 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji 
budowlano - wykonawczej. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie 
została podpisana umowa z projektantem. W ramach zadania zostanie zaprojektowana 
nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową. Prace 
projektowe trwają. Środki w budżecie w 2007 roku – 3.540 zł. Wydatki w łącznej kwocie  
3.538 zł poniesiono na opracowania map zasadniczych wraz z pomiarami 
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wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów.            
Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2008 roku. 

11. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kupieckiej i Armii Poznań w Swarzędzu – 
WPI zad. nr 20 - Zadanie wieloletnie 2006-2007, całkowita planowana wartość zadania 
opiewa na kwotę 921.600 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane. Środki w budżecie 2007 roku stanowiły kwotę 890.000 zł, 
wydatkowano łącznie 889.557 zł. 

12. Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej – WPI zad. nr 21 - Zadanie wieloletnie 
2006-2009, planowana całkowita wartość zadania – 1.255.400 zł, w tym w roku 2007 
250.000 zł.  W miesiącu grudniu 2007 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie 
dokumentacji technicznej. Do końca 2007 roku nie poniesiono żadnych nakładów 
finansowych , kwota 250.000 zł  została przeniesiona do realizacji w roku 2008 w ramach 
środków niewygasających. 

13. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zachodniej i Okrężnej  w 
Swarzędzu– WPI poz. 23. Realizacja zadania w latach 2005-2007 , całkowita wartość 
inwestycji 330.000 zł, plan środków na rok 2007 - 300.000 zł. Zadanie zakończone – 
wydatkowano kwotę 298 581zł.  

      Wykonano: 
 Kanał sanitarny Ø200 w ul. Zachodniej – 129,6 m 
 Kanał sanitarny Ø200 w ul. Okrężnej – 120,87 m 
 Przykanaliki    Ø160 – 14 szt/108 m 

14. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowic - WPI poz. 25 – zadanie realizowane w latach 
2004-2009  całkowita, planowana wartość zadania opiewa na kwotę 6.297.697 zł 
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie – WPI poz. 
25.1.  
Na rok 2007 plan w kwocie 500.000 zł. Prace projektowe zostały zakończone , uzyskano 
pozwolenie na budowę –ogółem  wydatkowano 305.122 zł. 

15. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – WPI 
zad. nr 26 - Zadanie wieloletnie 2003-2009, całkowita planowana wartość zadania opiewa 
na kwotę 4.435.000 zł. W ramach zadania przewidziano opracowanie projektów budowy 
oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: 

1. Bogucin ul. Gnieźnieńska przy skrzyżowaniu z Zieloną i ul. Słocińskiego do tunelu 
oraz wyjazd z Bogucina na ul. Bałtycką (1000m) 

2. Janikowo skrzyżowanie ul. Gnieźnieńskiej z ul. Podgórną (300m) 
3. Gortatowo ul. Chlebowa (od Sołtysa do ul. Dalekiej), Dożynkowa (od Swarzędzkiej 

do Fabrycznej), ul. Swarzędzka (od cmentarza do istniejącego oświetlenia przy firmie 
Kowstal) (1000m) 

4. Paczkowo ul. Rolna, Letnia, Lodowa (900 m) 
5. Swarzędz boisko sportowe, plac zabaw i ścieżka rowerowa do ul. Kórnickiej (1000m) 
6. Swarzędz ul. Konarskiego (150m) 
7. Kobylnica ul. Kwiatowa (150m) 
8. Łowęcin boczna od Sarbinowskiej w rejonie stawu (150m) 
9. Janikowo ul. Zakątek, Cicha, Turystyczna, Spadzista (700m) 
10. Zalasewo ul. Polska, Belgijska, Czeska, Słowacka, Węgierska, Rosyjska, Szwedzka, 

Norweska, Fińska, Litewska, Łotewska, Francuska, Holenderska, Chorwacka (2750m) 
11. Wierzonka osiedle przy ul. Działkowej i ul. Działkowa do zabudowań (1250m) 
12. Gruszczyn ul. Brzask, Katarzyńska, Krańcowa, Ku Dolinie (1000m) 
13. Sokolniki ul. Sokolnicka – nowe osiedle (500m) 
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W ramach zadania zostało wybudowane oświetlenie uliczne w ul. Grudzińskiego w 
Jasiniu i ul. Pszenna w Łowęcinie - ilość opraw oświetleniowych (lamp ulicznych) 33 szt. 
oraz oświetlenie osiedla przy ul. Gminnej w Wierzonce - ilość opraw oświetleniowych 
(lamp ulicznych) 26 szt.                                                                                                           
Zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego, na które Gmina posiada pozwolenia na 
budowę. Realizację ze względów finansowych podzielono na etapy.  
W I etapie ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Rivoliego, 
Agrestowej i Orzechowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Zalasewie oraz 
oświetlenia ulicznego w ul. Spółdzielczej od ul. Widokowej do granic gminy i w ul. 
Widokowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Kruszewni. Dalsza realizacja 
projektów będzie uzależniona od kosztów ogłoszonych zadań.                                                                                                                                
Zaplanowane środki w budżecie na 2007 rok 1.300.000 zł, wydatkowano 621.606 zł. 

16. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach – 
WPI zad. nr 27 - Zadanie wieloletnie 2006-2010, całkowita planowana wartość zadania 
opiewa na kwotę 11.250.000 zł. 

Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach – 
WPI nr zad. 27.2. plan na rok 2007 opiewał na kwotę 4.050.000 zł.  Przetarg na budowę 
kwatery został rozstrzygnięty – wyłoniono wykonawcę: firma Zakład Techniki Ochrony 
Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. Inwestycja w 95 % została zakończona, wykonywane są 
obecnie roboty dodatkowe. Wydatkowano łącznie 3.808.451 zł 

17. Wykonanie  systemu wizyjnego dla miasta Swarzędza – WPI zad. nr  30. Zadanie 
wieloletnie  2005-2008 , łączna wartość zadania 1.490.000 zł, w tym w roku 2007 plan 
opiewał na kwotę 900.000 zł. W ramach zadania w roku 2007 wybudowano 
infrastrukturę teletechniczną – kable światłowodowe dla potrzeb systemu monitoringu, 
łączące Punkty Kamerowe z Centrum Dozoru oraz obiektami Gminy o długości 3,717 
km . Wykonano projekty przyłączy Punktów Kamerowych. Łącznie poniesione nakłady 
finansowe w 2007 roku – 531.766 zł, natomiast kwotę 368.000 zł przeniesiono do 
realizacji w roku 2008 w ramach środków niewygasających. 

18. Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ul. Kórnicką i Wilkońskich - WPI 
zad. nr 31 - Zadanie wieloletnie 2006-2009, całkowita planowana wartość zadania 
opiewa na kwotę 2.230.000 zł, w tym w roku 2007 - 60.000 zł. 

Na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę wydatkowano 56.750 zł.  

19. Budowa drogi z Janikowa do Kicina - WPI zad. nr 33 - Zadanie wieloletnie 2006-
2008, całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 2.850.000zł, plan na rok 
2007 wynosił 1.040.000 zł. 

Wykonano dokumentację i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W drodze przetargu 
nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. W roku 2007 wydatkowano: 61.621 zł, 
natomiast kwotę 800.000 zł przeniesiono do realizacji w roku 2008 w ramach środków 
niewygasających. 

20. Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica / od ul. 
Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej/ - WPI zad. nr 34 - 
Zadanie wieloletnie 2006-2008, całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 
408.400zł, plan w 2007 roku – 243.400 zł 

Wykonano dokumentację budowlano – wykonawczą wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę. Zadanie zostało podzielone na II etapy. W roku 2007 
zrealizowano chodnik od ul. Swarzędzkiej do ul. Szkolnej. Wydatkowano 242.591 zł. 
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21. Podłączenie świetlicy w Gruszczynie do kanalizacji sanitarnej WPI poz. 35 
Zadanie realizowane w latach 2006-2008, całkowita, planowana wartość zadania 
110.000 zł, w tym  na rok 2007 zabezpieczono kwotę 8.000 zł. Ze względu na trwające 
prace projektowe, które zostaną zakończone w 2008r. nie poniesiono żadnych nakładów 
finansowych w roku 2007. 

22. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Miłej, Spokojnej, W. 
Reymonta, M. Skłodowskiej-Curie i J.Kochanowskiego w Swarzędzu - WPI zad. nr 
36  
Zadanie wieloletnie 2006-2009, całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 
3.318.940 zł, w tym na rok 2007 przypada kwota planu 145.000 zł 
W roku 2007 wykonano dokumentację budowlano – wykonawczą wraz z uzyskaniem    
decyzji pozwolenia na budowę. Wydatkowano: 144.962 zł. 

23. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu 
WPI zad. nr 37 - Zadanie wieloletnie 2006-2008, całkowita planowana wartość zadania 
opiewa na kwotę 350.000zł. 

W 2007 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. 
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z 
projektantem. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia ciągu pieszego 
wraz ze schodami oraz kanalizacją deszczową. Prace projektowe trwają. Środki 
zaplanowane w budżecie na 2007 rok 40.000zł, do 31 grudnia 2007r. nie poniesiono 
nakładów finansowych. Wydatki na opracowanie map zasadniczych poniesiono już w 
2006 roku. 

24. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu - WPI zad. 
nr 38 - Zadanie wieloletnie 2006-2009, całkowita planowana wartość zadania opiewa na 
kwotę 702.000zł, w tym w roku 2007 – 65.000 zł. 

W roku 2007 zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.                       
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z 
projektantem. W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia pieszojezdni wraz 
z kanalizacją deszczową,  brakującymi przyłączami kanalizacji sanitarnej i przyłączami 
wodociągowymi. Prace projektowe zakończono i uzyskano pozwolenie na budowę. Do 
dnia 31 grudnia 2007 wydatkowano kwotę 61.900  zł. 

25. Zagospodarowanie Placu Niezłomnych w Swarzędzu (oświetlenie, chodnik, plac 
zabaw, toalety) - WPI zad. nr 39 - Zadanie wieloletnie 2006-2009, całkowita planowana 
wartość zadania opiewa na kwotę 910.000zł, w tym na rok 2007 plan wynosił 100.000 zł. 
Dokumentacja zostanie opracowana przez studentów Politechniki Poznańskiej, w ramach 
praktyk studenckich, w planowanym terminie  do marca 2008 roku. W 2007 roku nie 
podpisano umowy z PP na wykonanie projektu, nie poniesiono nakładów finansowych.  

26. Dobudowa do Sali sportowej w Paczkowie pomieszczeń przeznaczonych na 
bibliotekę, świetlicę i zaplecze sportowe - WPI zad. nr 40 - Zadanie wieloletnie 2006-
2009, całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 570.000zł.Adaptacja 
budynku jest nieopłacalna, w związku z tym, zostały rozesłane zapytania ofertowe do 
projektantów na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę – dobudowę obiektu do istniejącej hali sportowej w Paczkowie 
przy ulicy Szkolnej. Po otrzymaniu kosztorysu ewentualnie zmianie ulegnie nazwa                   
i zakres zadania. Środki zaplanowane w budżecie na 2007 rok: 40.000zł, do końca 2007 
roku nie poniesiono nakładów finansowych.  

27. Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Gimnazjum nr 2 w 
Swarzędzu - WPI zad. nr 42 - Zadanie realizowane w latach  2006-2007, całkowita 
planowana wartość zadania opiewała na kwotę  787.000zł.   Prace zostały zakończone , 
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boisko zostało odebrane i jest użytkowane.                                                                            
Środki zaplanowane w budżecie na 2007 rok: 777.000zł, wydatkowano kwotę769.225 zł. 

28. Remont świetlicy w Gruszczynie - WPI zad. nr 44 - Zadanie wieloletnie 2007-2008, 
całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 150.000zł. Środki zaplanowane 
w budżecie na 2007 rok: 50.000zł,w 2007 roku nie poniesiono nakładów finansowych.  

29. Remont budynku przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu - WPI zad. nr 45 – 
realizacja zadania w latach 2007-2008, wartość całkowita opiewa na kwotę 450.000 zł , 
Projektant – MARKER wykonał projekt i uzyskał pozwolenie na budowę. Środki 
zaplanowane w budżecie na 2007 rok: 50.000zł, które zostały wydatkowane w całości. 

30. Budowa mieszkań - WPI zad. nr 46 - Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita 
planowana wartość zadania opiewa na kwotę 8.930.000 zł. Środki zaplanowane w 
budżecie na 2007 rok: 130.000zł. W roku 2007 zakupiono dokumentację, podpisano 
również umowę na adaptację projektu do warunków miejscowych,  wydatkowano 
łącznie 31.720 zł. 

31. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części 
ul. Zielińskiej w Gruszczynie - WPI zad. nr 48 - Zadanie wieloletnie 2007-2008, 
całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 620.000zł.  

W roku 2007 zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. 
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z 
projektantem. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i 
chodników wraz z kanalizacją deszczową w ul. Wieżowej i części ul. Zielińskiej na 
odcinku od ul. Wieżowej do lasu oraz na odcinku od ul. Swarzędzkiej do kostki brukowej 
– przebudowa istniejącej nawierzchni. Prace projektowe trwają. Poniesiono wydatki na 
opracowania map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu 
władania z wypisami z rejestru gruntów. Środki zaplanowane w budżecie na 2007 rok: 
6.000 zł, wydatkowano  4.929zł.  

32. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie - 
WPI zad. nr 49 - Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita planowana wartość zadania 
opiewa na kwotę 615.000zł.  

W 2007 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.                  
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z 
projektantem. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i 
chodników wraz z kanalizacją deszczową Prace projektowe trwają. Poniesiono wydatki na 
opracowania map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu 
władania z wypisami z rejestru gruntów. Środki zaplanowane w budżecie na 2007 rok: 
1.700  zł, wydatkowano: 1.464 zł.  

33. Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej - WPI zad. nr 
51 - Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita planowana wartość zadania opiewa na 
kwotę 180.000zł.  

Zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. W ramach zadania 
zostanie zaprojektowana nawierzchnia chodnika w ul. Swarzędzkiej na odcinku od ul. 
Dożynkowej do ul. Fabrycznej po jednej stronie jezdni. Poniesiono wydatki na 
opracowania map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu 
władania z wypisami z rejestru gruntów. Środki zaplanowane w budżecie na 2007 rok: 
1.500zł, wydatkowano: 1.220zł. 

34. Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie - WPI zad. nr 52 - Zadanie wieloletnie 
2007-2008, całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 130.000zł.  
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W 2007 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.                                            
W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia chodnika. Poniesiono wydatki 
na opracowania map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu 
władania z wypisami z rejestru gruntów. Środki zaplanowane w budżecie na 2007 rok: 
2.400 zł, wydatkowano: 2.196zł. 
 

35. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy 
skarpie jeziora Swarzędzkiego; modernizacja placu targowego - WPI zad. nr 53 - 
Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 
120.000zł. W roku 2007 zlecono wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. 
W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia chodnika. Prace projektowe 
trwają. Poniesiono wydatki na opracowanie map zasadniczych wraz z pomiarami 
wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów. Środki 
zaplanowane w budżecie na 2007 rok: 5.000zł, wydatkowano: 4.697 zł. 

 
36. Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic 

Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu - WPI zad. nr 55 - Zadanie wieloletnie 2007-
2010, całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 60.000 zł. W roku 2007 
zlecono wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. W ramach zadania 
zostanie zaprojektowana nawierzchnia parkingów i dróg dojazdowych wraz z kanalizacją 
deszczową. Prace projektowe trwają. Poniesiono wydatki na opracowania map 
zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami 
z rejestru gruntów. Środki w budżecie zaplanowane na 2007 rok: 3.000 zł. 
Wydatkowano: 2.068 zł. 

 
37. Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra 

nad wozownią na świetlicę wiejską - WPI zad. nr 56 - Zadanie wieloletnie 2007-2010, 
całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 100.000zł. W grudniu 2007 roku 
firma projektowa „Archemodus” złożyła kompletną dokumentację z wnioskiem na 
pozwolenie na budowę. Środki w budżecie zaplanowane na 2007 rok: 88.500 zł, 
wydatkowano: 29.751 zł. 

38. Opracowanie dodatkowych dokumentacji związanych z przebudową ulicy 
Średzkiej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz - WPI zad. nr 57 - Zadanie wieloletnie 
2007-2008, całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 80.000zł,  realizacja 
w ramach modernizacji ulicy Średzkiej w Swarzędzu prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe. W 2007 roku nie poniesiono nakładów finansowych , planowaną kwotę 
80.000 zł przeniesiono do realizacji w roku 2008 w ramach środków niewygasających. 

39. Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu – 
WPI zad. nr 58. Realizacja zadania planowana  w latach 2007-2008 , wartość całkowita 
130.000 zł, z tego plan na 2007 rok opiewał na kwotę 30.000 zł. Do końca grudnia 2007 
nie poniesiono nakładów finansowych 

40. Remont budynku oraz Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu – 
WPI zad. Nr 59. Realizacja zadania w latach 2007-2009 , planowana wartość całkowita  
450.000 zł, plan na rok 2007 stanowił kwotę 20.000 zł, wydatkowano 11.285 zł  na 
ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy budowlanego (wykonawca Politechnika 
Poznańska). 
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41. Remont Ratusza wraz z wyposażeniem – WPI poz. nr 60. zadanie realizowane w 
latach 2007-2008 , planowana wartość całkowita 900.000 zł , z tego w planie na rok 
2007 przypadała kwota  400.000 zł, wydatkowano 127.455 zł na prace remontowe w 
Ratuszu, natomiast kwota 250.000 zł została przeniesiona do realizacji w 2008 roku w 
ramach zadań niewygasających. 

42. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25 – WPI poz. nr 71. 
Planowana  wartość zadania  2.325.000 zł, realizacja w latach 2007-2008. Uzyskano 
pozwolenie na budowę, dokumentację projektową wykonała firma projektowa Marker. 
Plan na rok 2007 opiewał na kwotę 75.000 zł, wydatkowano 73.375 zł. Obecnie 
ogłoszony jest przetarg na wykonanie robót remontowych, jeżeli znajdzie się 
wykonawca, który wykona prace za kwotę równą lub niższą podanej w kosztorysie 
inwestorskim. 

 
 

 „Zadania realizowane przez innych inwestorów” 
 

1. Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – na 
zadania w zakresie turystyki – Zaplanowane środki w budżecie: 15.484zł, 
wydatkowano 15.483zł 

 
2. Wpłata Gminy na rzecz związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na 

realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i 
północnej części Gminy, w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, 
Katarzynki, Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, Zalasewo, Paczkowo – finansowane z 
funduszu spójności, w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - 
Zaplanowane środki w budżecie: 238.996 zł, wydatkowano 238.995 zł. 

 
3. Wpłata Gminy na rzecz AQUANETU na realizację zadania: Budowa kanalizacji 

deszczowej w ul. Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krętej, Wawrzyniaka, Meblowej w 
Swarzędzu - Zaplanowane środki w budżecie: 330.000zł, wydatkowano 321.000 zł 

 
4. Wpłata Gminy na rzecz AQUANETU na realizację zadania: Budowa kanalizacji 

deszczowej w ul. Zapłocie - Zaplanowane środki w budżecie 600.000 zł 
wydatkowano 586.387 zł 

 
5. Wpłata Gminy na rzecz Starostwa Powiatowego na realizację zadania: budowa 

ciągu pieszo-rowerowego z ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie i w Kobylnicy - 
Zaplanowane środki w budżecie: 300.000zł, zostały przekazane w pełnej wysokości. 
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 Wykaz zadań majątkowych na 2007 rok 

1. Budowa parkingu na os. Kościuszkowców - Zaplanowane środki w budżecie: 
450.000zł, do końca 2007 roku nie poniesiono nakładów finansowych. 

2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie. 
Zaplanowane  środki w budżecie 60.000zł, wydatkowano 59.472 zł. Zadanie 
zakończone, w ramach którego wykonano: 

 Kanał sanitarny 250 – długości 92 mb 
 Przyłącza kanalizacji sanitarnej 160 – 2 szt./14,0 m 
 

3. Opracowanie koncepcji ogólnodostępnego Internetu na terenie Miasta i Gminy i 
wdrożenie jego pierwszych elementów – plan na 2007 rok – 100.000 zł. W ramach 
zadania opracowano koncepcję Internetu bezprzewodowego na terenie miasta i gminy 
Swarzędz oraz wdrożono funkcjonowanie sieci w okolicach ratusza, umożliwiając 
mieszkańcom dostęp od Internetu. Wydatkowano kwotę 97.718 zł. 

4. Podłączenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy do instalacji gazowej oraz 
modernizacja instalacji grzewczej. Plan na rok 2007 – 210.500 zł, wydatkowano 
210.118 zł.  W ramach zadania wykonano remont kotłowni, a w szczególności wykonano 
projekt techniczny, przyłącze gazowe do obiektu szkoły, zdemontowano stary kocioł, 
zamontowano nowy kocioł wraz z osprzętem,  pomalowano pomieszczenie, 
zamontowano nowe drzwi, okno, ułożono płytki.  

5. Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu. Plan na 2007 rok – 
75.000 zł.  Za kwotę 73.096 zł wymieniono okna i drzwi w hallu szkoły oraz drzwi przy 
wejściu do budynku i przy wyjściu z hallu.  

6. Remont świetlicy w Rabowicach.  Plan na 2007 rok – 160.000 zł, wydatkowano kwotę 
129.201 zł. Wykonano remont świetlicy w Rabowicach, a w szczególności docieplono 
budynek, ułożono pozbruk przed budynkiem, wykonano remont sanitariatów, 
szpachlowanie i malowanie ścian, posadzkę z płytek. 

7. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku na os. Kościuszkowców nr 26 w 
Swarzędzu – z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną.                               
Wykonano remont i adaptację pomieszczeń z przystosowaniem do świetlicy 
socjoterapeutycznej, wydatkowano planowaną kwotę 40.000 zł. 
 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy w miejscowościach: 
Paczkowo, Rabowice, Kruszenia, Garby, Zalasewo, Swarzędz.   Zabezpieczono 
kwotę 180.000 zł, wydatkowano  39.796 zł   

9. Adaptacja budynku przy ulicy Pieprzyka w Swarzędzu z przeznaczeniem na 
przedszkole. 

Zaplanowane środki w budżecie 45.000zł. Za wydatkowaną łącznie kwotę 29.680 zł 
wykonano opinię techniczną oraz  prace mające na celu zagospodarowanie terenu wokół 
przedszkola., w tym: wykonano,  dostarczono i zamontowano płot, bramę i furtkę, 
nawieziono ziemię i wyrównano teren. 
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10. Adaptacja budynku przy ulicy Spacerowej w Zalasewie z przeznaczeniem na 
przedszkole.  

Zaplanowane środki w budżecie w kwocie  95.000 zł.                                                                           
W budynku przeprowadzono prace remontowo-budowlane, w tym min.: remont instalacji 
centralnego ogrzewania oraz  remont klatki schodowej zgodnie z wymogami przepisów 
przeciwpożarowych. Łącznie wydatkowano kwotę 91.246 zł.              

11. Dofinansowanie budowy Pomnika Polskiego Państwa podziemnego i Armii 
krajowej w Poznaniu.  W związku z podjęciem przez Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Wielkopolska inicjatywy budowy Pomnika Polskiego Państwa 
Podziemnego 
i Armii Krajowej poświęconego wszystkim, którzy oddali trud i życie w obronie 
ojczyzny w okresie stalinowskim, Gmina Swarzędz udzieliła pomocy finansowej w 
kwocie 15.000 zł na częściowe pokrycie kosztów  realizacji wyżej wymienionego 
zadania.  
Środki finansowe zostały przekazane, na podstawie umowy, Miastu Poznań, które 
realizowało budowę Pomnika. 

12. Budowa sieci logicznej na potrzeby Biblioteki – zaplanowane środki w budżecie w 
wysokości 25.000 zł, wydatkowano 23.655 zł . Wykonano okablowanie oraz włączono 
komputery i telefony do pracy na nowej sieci. 

13. Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla części Gruszczyna – obszar 
pomiędzy ul. Zielińską, Mechowską, Wieżową oraz torem kolejowym. Jest podpisana 
umowa, realizacja do 30.04.2008r. Zaplanowaną kwotę w budżecie 2007 roku w 
wysokości 67.200 zł przeniesiono do realizacji w 2008 roku w ramach środków 
niewygasających.  

14. Budowa infrastruktury teletechnicznej na potrzeby przyłączenia do sieci 
teleinformatycznej UMiG .  W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną 
oraz wykonano kanalizację teletechniczną na odcinku 210 mb. Z zaplanowanej kwoty 
100.000 zł wydatkowano 43.625 zł. 

15. Remont świetlicy wiejskiej w Uzarzewie – Plan 30.000 zł, nie poniesiono żadnych 
nakładów finansowych w 2007 roku. 

16. Architektoniczna koncepcja zabudowy na realizację celu publicznego –
,budownictwa mieszkalnego – Plan 30.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów 
finansowych w 2007 roku. 

17. Architektoniczna koncepcja zabudowy na realizację celu publicznego – 
budownictwa oświatowego – Plan 30.000 zł, nie poniesiono żadnych nakładów 
finansowych w 2007 roku. 
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„Zakupy majątkowe” 

1. Zakup autobusu. 

Gmina zakupiła autobus przegubowy, niskopodłogowy marki Solaria typ. Turbino 18, 
ilość miejsc siedzących – 44 i ilość miejsc stojących 124. Zaplanowane środki w budżecie 
1.250.000zł, autobus zakupiono za kwotę 1.249.951 zł. 

2. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMiG.  

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb nowo tworzonych 
stanowisk w tym Biura Obsługi Interesanta oraz dokonano wymiany przestarzałych 
technicznie urządzeń. Zakupiono infokiosk ułatwiający użytkownikom dostęp do 
informacji zawartych w internecie . Zakupiono przełącznik umożliwiający zwiększenie 
bezpieczeństwa funkcjonowania sieci transmisyjnej oraz umożliwiający dołączenie 
Straży Miejskiej do sieci UMiG w Swarzędzu. Zakupiono sieciowe urządzenia 
wielofunkcyjne (drukujące) zwiększające funkcjonalność dla użytkowników. Zakupiono 
serwery archiwizacyjne celem zwiększenia bezpieczeństwa danych UMiG. Rozpoczęto 
wdrażanie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa opartego o podpis elektroniczny. 
Wydatkowano kwotę 384.578 zł. 

3. Zakup licencji i oprogramowania w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu.  

Zaplanowane środki w budżecie 500.000zł. W ramach zadania wdrożono do użytkowania 
System Informacji Przestrzennej wraz z Ortofotomapą, wykonaną na podstawie zdjęć 
lotniczych oraz warstwami budynków , dróg, działek itp. Uruchomiono serwis 
internetowy z w/w warstwami – zwiększając w ten sposób szybkość dostępu do 
informacji przestrzennych. Wdrożono system elektronicznego obiegu dokumentów, w 
tym bieżące monitorowanie wydatków UMiG  Swarzędz. 
Ogółem wydatkowano kwotę 468.952 zł. 

4. Zakup samochodu dla Straży Pożarnej. 
Zaplanowane środki w budżecie 150.000zł wydatkowano w całości na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN 

5. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby ujęcia wody w Bogucinie. 
Zaplanowane środki w budżecie 65.000zł. Na zakup agregatora oraz na wykonanie robót 
budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczeń agregatowni  wydatkowano 
łącznie kwotę 64.843 zł 

6. Zakup odkurzacza wodnego dla Pływalni „Wodny Raj”                                           
Zaplanowane środki w budżecie 11.000zł, na zakup wydatkowano kwotę 10.900 zł 

7. Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy 
Swarzędz. Zaplanowaną kwotę w budżecie w wysokości 118.000zł, niewykorzystaną do 
końca 2007r., przeniesiono do realizacji w roku 2008 w ramach środków 
niewygasających. 

8. Zakup gruntu o pow. 5.000 m2 w Swarzędzu, przy ulicy Strzeleckiej 
Wykupienie gruntu pozwoliło na  uregulowanie spraw terenowo-prawnych terenów 
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położonych w Swarzędzu, na których znajduje się treningowe boisko sportowe KS Unia. 
Wydatkowano kwotę 350.000 zł 

9. Wykup nakładów budowlanych na Placu Handlowym w Swarzędzu 
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a osobą fizyczną, za łączną kwotę 
78.000 zł zostały wykupione nakłady budowlane od właścicieli zlokalizowanych na 
Placu Handlowym  w Swarzędzu 

10. Nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Swarzędzu na os. 
Dąbrowszczaków nr 8/12, użytkowanej obecnie jako Stacja Pogotowia 
Ratunkowego 
Dla zaspokojenia potrzeb związanych z zapewnieniem mieszkańcom Swarzędza opieki 
lekarskiej, za kwotę 680.000 zł została wykupiona nieruchomość, która nadal będzie 
przeznaczona na Stację Pogotowia Ratunkowego. Pogotowie obsługuje  gminy sąsiednie 
na mocy stosownych porozumień między stronami: Gmina Swarzędz-Stacja Pogotowia 
ratunkowego i inne gminy 

 
Realizacja zadań niewygasających z roku 2006, przekazanych do realizacji w 

roku 2007 
Na realizację zadań niewygasających w roku 2006 przekazanych do realizacji w roku 2007 
pozostawiono kwotę 2.478.295 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym. 
Do końca  III kwartału 2007 roku wykorzystano kwotę 2.362.381 zł. 
Niewykorzystane w planowanym terminie środki finansowe, w łącznej kwocie 115.914 zł, 
zostały zwrócone do dochodów budżetowych gminy, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

1. Budowa magistrali wodociągowej z Janikowa do Wierzenicy i Wierzonki – 
Inwestycja zakończona, wydatkowano łącznie kwotę 819.529 zł. 
W ramach zadania wykonano: 
 wodociąg PE   180 –  6036 mb 
 wodociąg PE   125 –  1736 mb 
 kanał spustowy   250 – 112 mb 
 przyłącza do posesji 109 szt./1493 m 

 
2. Projekt na budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic: Mechowskiej,  

F. Nowowiejskiego, F. Szopena w Gruszczynie – została wykonana dokumentacja 
projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. Poniesiony koszt – 44.833 zł. 

3. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w 
Swarzędzu – w 2007 roku opracowano projekt budowlano-wykonawczy pieszojezdni 
wraz z odwodnieniem i brakującymi przyłączmi kanalizacji sanitarnej i wody, 
uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesione wydatki 8.000 zł 

4. Projekt na budowę drogi łączącej ulicę Graniczną z drogą dojazdową do Zespołu 
Szkół Nr 1 w Swarzędzu – w 2007 roku opracowano projekt budowlano-
wykonawczy budowy nawierzchni jezdni z parkingami i oświetleniem ulicznym oraz 
odwodnieniem , uzyskano pozwolenie na budowę , wydatkowano kwotę 47.000 zł 

5. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem wokół „Biedronki” na os. 
Czwartaków w Swarzędzu – zadanie zakończone, wydatkowano wszystkie środki 
zabezpieczone jako niewygasające w kwocie 398.366 zł 

6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej, Wschodniej, 
Południowej w Swarzędzu – zadanie zakończone i sfinansowane wydatkowano 
środki zabezpieczone jako niewygasające w kwocie 490.000,00 zł. 

7. Projekt na budowę drogi z Janikowa  do Kicina – pozostawionej kwoty 5.000 zł 
nie wydatkowano  
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8. Projekt na budowę chodnika oraz ciągu pieszojezdnego w miejscowości 
Kobylnica / od ul. Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy 
Leśnej - w roku 2007 zakończono prace związane z opracowywaniem dokumentacji 
oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, wydatkowano wszystkie środki 
zabezpieczone jako niewygasające tj.4.000 zł. Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w roku 2007 zrealizowano I etap tj. chodnik od ul. 
Swarzędzkiej do ul. Szkolnej. 

9. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, W. 
Reymonta, M. Skłodowskiej-Curie, J.Kochanowskiego - zakończono prace 
związane z opracowywaniem dokumentacji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
wydatkowano środki zabezpieczone jako niewygasające tj.16.000 zł.  

10. Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Staniewskiego z 
ulicą Kórnicką i Wilkońskich – w roku 2007 zakończono prace związane z 
opracowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, wydatkowano 
środki zabezpieczone jako niewygasające tj.36.400,00 zł. 

11. Remont budynku  Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz -  prace zostały zakończone, 
wydatkowano kwotę 490.582 zł 

12. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku na os. Kościuszkowców nr 26 w 
Swarzędzu z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną  
zadanie zostało zakończone, wydatkowano kwotę 7.671 zł  

13. Budowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy pływalni 
Wodny Raj w Swarzędzu – pozostawionej kwoty 26.000 zł nie wydatkowano. 

 
 


