
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Opracowanie  dokumentacji  na  budowę  sieci  wodociągowej,  kanalizacji
sanitarnej  i  deszczowej  na  terenie  Gminy  Swarzędz  –  zadanie  wieloletnie,
realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe
na rok 2017 wynoszą 75.000 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji
technicznej na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Działkowej i
Leśników w Wierzonce oraz na budowę sieci wodociągowej w ul. Kruszewnickiej w
Garbach. 

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie,
Garbach,  Rabowicach,  Kruszewni  i  Łowęcinie  –  zadanie  realizowane  w latach
2015-2017,  znajdujące  się  w  WPF.  Planowane  środki  finansowe  na  rok  2017
wynoszą 500.000 zł. Środki przeznaczone na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej
w ulicach poszczególnych sołectw, które z uwagi na brak odpowiednich wskaźników –
niski  stopień  zabudowy,  nie  mogą  zostać  zrealizowane  z  środków  zewnętrznych
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy – zadanie realizowane w
latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki na  rok 2017 wynoszą
1.000.000 zł.  Środki przeznaczone na końcowe rozliczenie  inwestycji  pn.  „Budowa
sieci  kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami  wraz  z  rurociągiem  tłocznym,
przepompowniami  P1  i  P0  oraz  oczyszczalnią  ścieków  w  Wierzenicy,  Gmina
Swarzędz”, oraz na rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
ul. Działkowej i Leśników w Wierzonce

4. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz
zadanie realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki
na  rok 2017 wynoszą  60.000 zł, W roku 2017 planuje się wykup sieci wodociągowej
realizowanej przez prywatnych inwestorów w ul. Ku Dolinie, Katarzyńskiej, Krańcowej
i Cisowej w Gruszczynie.

5. Budowa  zbiornika  retencyjnego  w  Jasinie  przy  ulicy  Poznańskiej  -  zadanie
realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe
na rok 2017 wynoszą 50.000 zł  i  są przeznaczone na opracowanie  dokumentacji
technicznej, zrealizowanej w oparciu o koncepcję wykonaną w roku 2016 r.

        Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 –Lokalny transport zbiorowy

1. Rozwój  niskoemisyjnej  mobilności  miejskiej  na  terenie  Gminy  Swarzędz,
poprzez  zakup  nowego,  niskoemisyjnego  taboru  (autobusy)  –  w  ramach
poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+ 5 autobusów (12m) – zadanie wieloletnie,
realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017
zabezpieczono kwotę 2.500.000 zł jako wkład własny do projektu realizowanego w
ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+.

       Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa nawierzchni  wraz z  odwodnieniem w ul.  Dworcowej  w  Kobylnicy  –
zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2018. Zadanie znajduje się w WPF.
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W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na
rozpoczęcie budowy I etapu tj. odcinka od ul. Swarzędzkiej do ul. Słonecznikowej.

2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – zadanie realizowane w latach
2012-2020,  znajdujące  się  w  WPF.  Plan  na  rok  2017  wynosi  300.000  zł,  z
przeznaczeniem  na  opracowanie  dokumentacji  technicznych  na  przebudowę  ulic:
Transportowej w Zalasewie, parkingu przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu, Zielonej w
Swarzędzu,  układu  komunikacyjnego  w  rejonie  wzgórza  Cieszkowskiego  w
Wierzenicy, 

3. Przebudowa  ulic  w  Bogucinie  -  zadanie  realizowane  w  latach  2012-2019,
znajdujące się w WPF, w roku 2017 zabezpieczono kwotę 400.000 zł, na budowę
chodnika w ul. Słocińskiego od skrzyżowania z ul. Wrzosową do pętli autobusowej.

4. Budowa  ciągów  pieszych,  rowerowych  oraz  zatok  parkingowych  na  terenie
Miasta i Gminy Swarzędz – zadanie realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się
w WPF, w roku 2017 zabezpieczono kwotę  2.500.000 zł.  Środki  zaplanowane na
realizację  II  etapu  budowy  ciągu  komunikacyjnego  na  terenie  osiedli
Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu.

5. Przebudowa  ul.  Grudzińskiego  w  Swarzędzu  i  Jasinie  oraz  ul.  Pszennej  w
Łowęcinie  – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W
roku  2017  przeznaczono  kwotę  220.000  zł,  na  kontynuację  prac  projektowych
związanych  z  budowa  brakującej  infrastruktury  wodociągowej  i  kanalizacyjnej.
Zadanie realizowane przez Gminę,  jako inwestora  zastępczego spółki  AQUANET,
refinansowane przez spółkę, w trakcie realizacji. 

6. Przebudowa ul.  Transportowej w Garbach  -  zadanie wieloletnie,  realizowane w
latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017
wynoszą 1.000.000 zł, na rozpoczęcie realizacji zadania z kontynuacją w roku 2018. 

7. Przebudowa  drogi  dojazdowej  po  północnej  stronie  drogi  krajowej  nr  92  –
zadanie realizowane w latach 2014-2019,  znajdujące się  w WPF. W budżecie na
2017 rok zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł, na rozpoczęcie realizacji zadania.

8. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa,
Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa,
Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka,
Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza,
Kuśnierska,  Płóciennicza,  Grabarska,  Garncarska,  Zielona,  Wyczółkowskiego,
Chełmońskiego,  Kossaka,  Kopernika,  Gołębia,  Górków)  –  zadanie  wieloletnie,
realizowane w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2017 planuje
się kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Zielonej oraz rozliczenie
za  opracowanie  dokumentacji  technicznych  na:  przebudowę  ul.   Nowy  Świat,
Zamkowa,  Mickiewicza,  Mylna,  Bramkowa,  Plac  Powstańców  Wielkopolskich,
Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika w Swarzędzu.

9. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej,
Jeżynowej,  Heweliusza,  Irlandzkiej,  Greckiej,  Hebanowej,  Botanicznej,
Spacerowej,  Polskiej  w  Zalasewie  i  Daktylowej  w  Garbach)  –  inwestycja
wieloletnia,  realizowana  w  latach  2015-2020.  Zadanie  znajduje  się  w  WPF.  Do
budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 900.000 zł na modernizację ul. Daktylowej
w Garbach,  przebudowę  odcinka  ul.  Heweliusza  oraz  rozliczenie  za  opracowanie
dokumentacji  technicznych  na przebudowę ulic:   Irlandzkiej,  Greckiej,  Hebanowej,
Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie.
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10. Przebudowa  nawierzchni  ulic  w  rejonie  Nowej  Wsi  w  Swarzędzu
(Modrzejewskiej,  Topolowej,  Konarskiego, Leśnej,  Kaczorowskiego)  – zadanie
wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na
2017 rok zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł na przebudowę ul. Leśnej w Swarzędzu.

11. Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz
Placu  Zielonego  w  Swarzędzu  –  zadanie  realizowane  w  latach  2015-2018,
znajdujące się w WPF. Na 2017r. zabezpieczono kwotę 1.500.000 zł, na realizację
przebudowy ulic: Żurawiej, Słowiczej, Jaskółczej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu.

12. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – zadanie wieloletnie, realizowane w
latach  2015-2017.  Zadanie  znajduje  się  w  WPF.  Planowane  środki  na  rok  2017
wynoszą 500.000 zł, przeznaczone będą na rozpoczęcie przebudowy ulic: Asfaltowej
i Swarzędzkiej w Janikowie, z kontynuacją w kolejnych latach.

13. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich  -
inwestycja  wieloletnia,  realizowana  w  latach  2014-2019,  znajdująca  się  w  WPF.
W  roku  2017  przeznacza  się  kwotę  500.000  zł,  na  rozpoczęcie  przebudowy  ul.
Ogrodowej w Paczkowie.

14. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – zadanie wieloletnie, realizowane
w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadza się
kwotę 300.000 zł, na modernizację ul. Bliskiej w Jasiniu.

15. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - zadanie wieloletnie, realizowane
w latach 2013-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017
wynoszą 850.000 zł, na rozpoczęcie przebudowy ul. Katarzyńskiej od Swarzędzkiej
do  Mechowskiej  oraz  ul.  Mechowskiej  od  Zielińskiej  do  Nowowiejskiego,  oraz  na
rozliczenie  za  opracowanie  dokumentacji  technicznych  na  przebudowę  ulic:
Katarzyńskiej, Mechowskiej i Krańcowej.

16. Budowa kładki  nad  drogą krajową nr  92  –  zadanie  wieloletnie,  realizowane  w
latach  2012-2018,  znajdujące  się  w  WPF.  W  roku  2017  zaplanowano  kwotę
2.000.000 zł na realizacje zadania z końcowym rozliczeniem inwestycji w roku 2018 .

17. Przebudowa  ulic  w  Kobylnicy  (Brzozowa,  Wiatrakowa,  Sosnowa,  Leśna,
Poprzeczna,  Krańcowa,  Szkolna,  Polna,  Słonecznikowa,  Krótka)  -  zadanie
wieloletnie,  realizowane  w  latach  2017-2019,  znajdujące  się  w  WPF.  Planowane
środki  finansowe  na  rok  2017  wynoszą  1.500.000  zł  i  przeznaczone  są  na
przebudowę  ul.  Brzozowej  oraz  na  opracowanie  dokumentacji  technicznej,  na
przebudowę ul. Szkolnej.

18. Budowa obwodnicy Swarzędza  - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-
2020,  znajdujące się  w WPF.  Planowane środki  finansowe na rok 2017 wynoszą
150.000  zł  i  przeznaczone  są  na  opracowanie  dokumentacji  I  etapu  budowy
obwodnicy.

19. Rozwój  niskoemisyjnej  mobilności  miejskiej  na  terenie  Gminy  Swarzędz
poprzez  modernizację ścieżki  rowerowo  -  biegowej  wzdłuż  Jeziora
Swarzędzkiego  - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017, znajdujące
się  w  WPF.  W  budżecie  na  rok  2017  zaplanowano  kwotę  1.800.000  zł  na
modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.

20. Rozwój  niskoemisyjnej  mobilności  miejskiej  na  terenie  Gminy  Swarzędz
poprzez  rozbudowę  infrastruktury  w  ramach  Zintegrowanych  Węzłów
Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO
2014+) –   zadanie wieloletnie,  realizowane w latach 2017-2018,  znajdujące się w
WPF.  W budżecie  na  rok  2017  zaplanowano kwotę  200.000 zł  na część wkładu
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własnego  na  realizację  projektu  polegającego  na  budowie  dwóch  węzłów
przesiadkowych przy dworcach kolejowych w Swarzędzu i Kobylnicy.

21. Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w
Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020. Zadanie znajduje
się  w WPF. W  2017 roku zaplanowano kwotę  100.000 zł,  z  przeznaczeniem na
rozpoczęcie prac projektowych. 

22. BUDŻET OBYWATELSKI  - Spacerem po Uzarzewie -  W budżecie na rok 2017
zaplanowano kwotę 100.000 zł na budowę chodnika w Uzarzewie.

23. BUDŻET OBYTWATELSKI – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
chodnika  w  ul.  Średzkiej  w  Paczkowie  – W  roku  2017  na  realizację  zadania
przeznacza się kwotę 50.000 zł.

24. BUDŻET OBYWATELSKI – Rewitalizacja historycznego układu drogowego we
wsi Wierzenica (opracowanie projektu – dokumentacji technicznej) – W budżecie
na rok 2017 zabezpieczono kwotę 50.000 zł.  

25. Modernizacja  wiat  przystankowych  przy  drogach  gminnych –  zadanie
jednoroczne.  Na  realizację  zadania  w  budżecie  na  rok  2017  zaplanowano  kwotę
25.000 zł na modernizację wiat przy ul. Tysiąclecia w Swarzędzu. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Nabywanie  nieruchomości  do  gminnego  zasobu  –  zadanie  jednoroczne.  Na
realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 200.000 zł. 

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

1. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach
2012-2020.  Zadanie znajduje się  w WPF. Na kontynuację  zadania w 2017 roku
zaplanowano kwotę 150.000 zł na opracowanie i realizację programu rewitalizacji.

2. Budowa budynków  komunalnych  –  zadanie  wieloletnie,  realizowane  w latach
2016-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę
4.460.000  zł,  na  budowę  budynku  wielorodzinnego  przy  ul.  Wrzesińskiej  w
Swarzędzu, z końcowym rozliczeniem w roku 2018.

3. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 na potrzeby
OPS w Swarzędzu  – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w
WPF.  W  budżecie  na  rok  2017  zabezpieczono  kwotę  1.200.000  zł,  z
przeznaczeniem na kontynuację zadania. 

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem  - zadanie realizowane w
latach  2016-2017,  znajdujące  się  w  WPF.   Na  realizację  zadania  na  rok  2017
zaplanowano kwotę 400.000 zł.  W ramach zadania wykonana będzie przebudowa
holu  głównego,  sali  ślubów,  sali  posiedzeń  oraz  korytarzy  znajdujących  się  na  I
piętrze Ratusza w Swarzędzu wraz z ich wyposażeniem (pomieszczenia nr 207, 208,
209, 210, korytarze 2/1 i 2/12).

2. Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych  poprzez  integrację  systemów
dziedzinowych Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-
2017,  znajdujące  się  w  WPF.  Na  realizację  zadania  w  budżecie  na  rok  2017
zaplanowano  kwotę  400.000  zł  na  pokrycie  kosztów  integracji  systemu
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Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją  oraz oprogramowania użytkowego wraz
z wdrożeniem w UMiG Swarzędz i gminnych jednostkach organizacyjnych. 

3. Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania
dla UMiG - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpiecza
się  kwotę  w  wysokości  130.000  zł  na  zakup  zestawów komputerowych,  UPS do
serwerowni oraz sprzętu serwerowego i sieciowego.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz –
zadanie jednoroczne.  Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano
kwotę  60.000  zł  na  zakup  nowych  przełączników  sieciowych  oraz  punktów
dostępowych, świadczących usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy
(§ 6060) – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpiecza się
kwotę 10.000 zł. 

2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy
(dotacja  dla  OSP)  (§  6230)  –  zadanie  jednoroczne.  Na  realizację  zadania  w
budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 15.000 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Zakup sprzętu  i  wyposażenia  w  ramach zarządzania  kryzysowego  –  zadanie
jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 60.500 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1.1. Wykonanie  systemu  nadzoru  wizyjnego  dla  Miasta  Swarzędz  –  zadanie
majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2017 wprowadza się kwotę w wysokości
60.000  zł  na  rozbudowę  miejskiego  monitoringu  m.in.  na  Rynku  w  Swarzędzu,
skrzyżowaniu ulic Kórnicka/Transportowa (Garby/Zalasewo) oraz w miejscach według
zaleceń Policji i Straży Miejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. Modernizacja  pomieszczeń  budynku  SP  w  Kobylnicy  –  zadanie  majątkowe
jednoroczne, w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 101.205 zł 

2. Zakup  gry  edukacyjnej  „Magiczny  dywan”  dla  Szkoły  Podstawowej  w
Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin – 1.000 zł, Gruszczyn – 1.000
zł, Kobylnica – 2.000 zł, Uzarzewo – 1.000 zł) – zadanie majątkowe jednoroczne,
realizowane przy wsparciu  środków z Funduszu Sołeckiego.  W budżecie na rok
2017 łącznie zabezpieczono kwotę 10.000 zł.

3. Modernizacja  korytarza  w  budynku  Zespołu  Szkół  w  Paczkowie  –  zadanie
jednoroczne. Na realizację zadania wprowadza w budżecie na rok 2017 wprowadza
się kwotę 46.000 zł. 

4. Zakup maszyny czyszczącej Abila dla Zespołu Szkół w Paczkowie  – zadanie
majątkowe  jednoroczne.  W  budżecie  na  rok  2017  wprowadza  się  kwotę  w
wysokości 11.808 zł.  
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5. Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019. Zadanie znajduje
się w WPF. Na realizację zadania w roku 2017 zaplanowano kwotę  100.000 zł, na
rozpoczęcie  prac  projektowych  związanych  z  budową  sali  gimnastycznej  przy
Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu.

6. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy – zadanie realizowane w latach
2014-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę
9.400.000 zł, na kontynuację i końcowe rozliczenie budowy oraz  na wyposażenie
nowych pomieszczeń w sprzęt sportowy, sprzątający, meble i sprzęt komputerowy

        Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. Doposażenie  placu  zabaw  w  Przedszkolu  nr  2  w  Swarzędzu  –  zadanie
majątkowe  jednoroczne.  Na  realizację  zadania  w  budżecie  na  rok  2017
zaplanowano kwotę w wysokości 5.500 zł. 

2. Zakup  zmywarki  do  naczyń  dla  Przedszkola  nr  5  w  Swarzędzu  –  zadanie
jednoroczne, w budżecie na rok 2017 zabezpiecza się kwotę 5.500 zł.

3. Doposażenie  placu  zabaw  w  Przedszkolu  nr  3  w  Swarzędzu  –  zadanie
jednoroczne, do budżetu na rok 2017 na doposażenie placu zabaw wprowadza się
kwotę 43.360 zł. 

Rozdz. 80110 – Gimnazja

1.    Zakup piłkochwytów dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu  – zadanie majątkowe
jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę
20.920 zł. 

2.    Zakup  kserokopiarki  dla  Gimnazjum  w  Zalasewie  – zadanie  majątkowe,  w
budżecie na rok 2017 zabezpiecza się kwotę 10.000 zł. 

3.    Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum w Zalasewie  – zadanie majątkowe, do
budżetu na rok 2017 na rozbudowę monitoringu wprowadza się kwotę 21.307 zł. 

4.    Zagospodarowanie  boiska  do  piłki  nożnej  oraz  bieżni  w  Gimnazjum  w
Zalasewie – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na
rok 2017 zabezpieczono kwotę 85.561 zł. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata
na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania  –
inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Do
budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 250.000 zł.

2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap
IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - inwestycja
wieloletnia obejmująca lata 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na
rok 2017 wprowadzono kwotę 1.193.739 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

1. Budowa  i  modernizacja  oświetlenia  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  –
inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2020, znajduje się w WPF. W roku
2017 zabezpieczono kwotę 500.000 zł na budowę oświetlenia w ulicach: Polnej,  w
Paczkowie, Olszynowej w Rabowicach, Katarzyńskiej w Gruszczynie.
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2. BUDŻET  OBYWATELSKI  –  Wykonanie  projektu  oświetlenia  wraz  z
infrastrukturą  towarzyszącą  na  ścieżce  rowerowej  ul.  Kórnicka  –  os.
Cegielskiego – Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę
50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Modernizacja świetlic wiejskich – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację
zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 70.000 zł na modernizację
ogrzewania w świetlicach w Gortatowie i Janikowie. 

2. Rozbudowa świetlicy w Łowęcinie – zadanie majątkowe, realizowane w całości
w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2017 na rozbudowę świetlicy
wprowadza się kwotę 5.230,14 zł.

3. Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy w Paczkowie – zadanie majątkowe
jednoroczne,  realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.  W budżecie  na  rok
2017 na wykonanie opaski i chodnika zabezpiecza się kwotę 5.000 zł.

4. Modernizacja  świetlicy  wiejskiej  w  Rabowicach  –  zadanie  jednoroczne.  Na
modernizację  świetlicy  w  budżecie  na  rok  2017  zaplanowano  kwotę  7.100  zł,
zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 

5. Budowa  świetlic  wiejskich  (Bogucin,  Kruszewnia,  Jasin,  Sokolniki
Gwiazdowskie, Garby) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2016-2020.
Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynoszą 700.000 zł,
na budowę świetlicy w Bogucinie i Jasinie.

        Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

1.  Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6
oraz  pomieszczeń  kamienicy  przy  ul.  Bramkowej  4  w  Swarzędzu  na  cele
Swarzędzkiego Centrum Historii  i  Sztuki  -  zadanie  wieloletnie,  realizowane  w
latach 2016-2018, znajdujące się w WPF.  Planowane środki finansowe na rok 2017
wynoszą 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz opracowanie
dokumentacji na wyposażenie obiektu w meble i sprzęt elektroniczny.

2.  BUDŻET OBYWATELSKI – Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki – W budżecie
na rok 2017, na zakup wyposażenia, zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł.  

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1.    Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w
Swarzędzu,  obejmującego stadion  lekkoatletyczny,  boiska piłkarskie  i  układ
komunikacyjny – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2018. Zadanie
znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2017 300.000 zł, z przeznaczeniem na
budowę parkingu w rejonie hali UNIA.

2.    BUDŻET  OBYWATELSKI  –  Budowa  integracyjnego  placu  sportowo-
rekreacyjnego  dla  mieszkańców  Kobylnicy  –  w  budżecie  na  rok  2017
zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę
elementów  placu  sportowo-rekreacyjnego,  min.  drewnianej  altany,  siłowni
zewnętrznej, wiaty na ognisko oraz sceny plenerowej. Celem realizacji projektu jest
umożliwienie  mieszkańcom  aktywnego  wypoczynku  na  świeżym  powietrzu,
możliwość integracji społeczności lokalnej.
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3.    BUDŻET OBYWATELSKI – 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie -  W roku 2017
zabezpieczono w budżecie kwotę 100.000 zł na doposażenie obiektów użyteczności
publicznej (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Świetlica w Zalasewie) w urządzenia
sportowo-rekreacyjne. 

4.    BUDŻET OBYWATELSKI – Siłownia napowietrzna – zewnętrzna w Sokolnikach
Gwiazdowskich – Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 50.000 zł. 

5.    Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży
wraz  z  wyposażeniem  –  zadanie  jednoroczne.  W  budżecie  na  rok  2017  na
realizację zadania zabezpiecza się kwotę w wysokości 250.000 zł. 

6.    Zagospodarowanie  terenu  rekreacyjnego  w  Bogucinie  –  zadanie  majątkowe
jednoroczne, realizowane w całości w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na
rok 2017 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 7.000 zł.

7.    Doposażenie  placu  zabaw  w  Garbach  –  zadanie  jednoroczne,  realizowane  w
ramach  Funduszu  Sołeckiego.  Planowane  środki  finansowe  na  rok  2017  na
doposażenie placu zabaw wynoszą 4.000 zł

8.    Zakup  urządzeń  siłowni  zewnętrznej  w  Garbach  –  zadanie  majątkowe
jednoroczne. W budżecie na rok 2017 na zakup urządzeń zabezpiecza się kwotę
5.500 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 

9.    Ogrodzenie  terenu  rekreacyjnego  w  Gortatowie  –  zadanie  jednoroczne,
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2017 na realizację
zadania wprowadza się kwotę 10.771,40 zł. 

10.  Doposażenie siłowi zewnętrznej w Gortatowie – zadanie majątkowe jednoroczne.
Planowane środki finansowe na rok 2017 na doposażenie siłowni wynoszą 10.000 zł.
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 

11.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej w Gruszczynie –
zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na
rok 2017 zaplanowano kwotę 24.000 zł. 

12.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy –
zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.  W budżecie na
rok 2017 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 15.020,90 zł. 

13.  Doposażenie  siłowni  zewnętrznej  w  Karłowicach  –  zadanie  majątkowe
jednoroczne. Planowane środki na rok 2017 na doposażenie siłowni wynoszą 5.500
zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 

14.  Budowa siłowni zewnętrznej w Kruszewni – zadanie jednoroczne, realizowane w
ramach  Funduszu  Sołeckiego.  Do  budżetu  na  rok  2017  na  budowę  siłowni
wprowadza się kwotę 15.000 zł. 

15.  Zakup  elementu  siłowni  zewnętrznej  w  Łowęcinie  –  zadanie  majątkowe
jednoroczne. W budżecie na rok 2017 na realizację zadania zabezpiecza się kwotę
4.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

16.  Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym w Paczkowie –
zadanie  jednoroczne,  realizowane  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego.  Planowane
środki finansowe na rok 2017 wynoszą 12.000 zł.

17.  Zakup  zewnętrznego  stołu  do  pin-ponga  w  Sokolnikach  Gwiazdowskich  –
zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.  W
budżecie na rok 2017 na zakup stołu zaplanowano kwotę 3.800 zł. 
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18.  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy  - zadanie jednoroczne,
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok
2017 na realizację zadania wynoszą 9.000. 

19.  Budowa boiska do siatkówki w Wierzonce – zadanie majątkowe jednoroczne. W
budżecie na rok 2017 na budowę boiska zabezpiecza się kwotę w wysokości 12.000
zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

1. Modernizacja  saun,  monitoringu  i  kręgielni  pływalni  “Wodny  Raj”  –  zadanie
realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017
zaplanowano 200.000 zł. 
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