
ZADANIA MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

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 2018 wynoszą
220.000 zł. W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za następujące zlecone
dokumentacje projektowe:

-    sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Darniowej w Gortatowie,
-    sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej w Gortatowie (na

odcinku od skrzyżowania ulic Chlebowej/Dożynkowej do ul. Kasztelańskiej),
-    sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Swarzędzkiej w Gortatowie (na odcinku od

ul. Fabrycznej do ul. Dożynkowej),
-    sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Cichej w Gortatowie,
-    sieć wodociągowa – połączenie końcówek sieci w ul. Kościelonka w Paczkowie,
-    sieć wodociągowa z przyłączami w Sokolnikach Gwiazdowskich,
-    kanalizacja sanitarna w ulicach: Cmentarnej, Słowackiego, Cybińskiej,  Cichej w

Swarzędzu,
-    kanalizacja sanitarna w ulicy Sołeckiej w Jasinie.

2.  Wykup sieci  wodociągowej i  kanalizacji  sanitarnej  na terenie Gminy Swarzędz
zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki na
rok  2018 wynoszą  150.000 zł.  Środki  zabezpieczone na wykup  sieci  wodociągowej
realizowanej  w  poprzednich  latach  przez  prywatnych  inwestorów  w  ul.  Żniwnej,
Bazyliowej, Ziołowej w Jasinie.

3.  Budowa  zbiornika  retencyjnego  w  Jasinie  przy  ulicy  Poznańskiej  -  zadanie
realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe
na rok 2018 wynoszą 370.000 zł. W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za
opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy zbiornika retencyjnego
na rowie C-A przy ul. Poznańskiej w Jasinie.

 Dział 600 – Transport i łączność

 Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Wykonanie  dokumentacji  technicznej  oraz  budowa  sygnalizacji  świetlnej  na
skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu zadanie
wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajduje się w WPF. W budżecie na rok
2018 zabezpieczono kwotę 155.000 zł.

 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1.  Budowa nawierzchni  wraz z  odwodnieniem w ul.  Dworcowej  w  Kobylnicy  –
zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2020. Zadanie znajduje się w WPF.
W  budżecie  na  rok  2018  zabezpieczono  kwotę  100.000  zł  na  aktualizację
dokumentacji  technicznej  związanej  z  budową  Etapu  II  –  odcinek  od  ul.
Słonecznikowej do ulicy Szkolnej. Dodatkowo na rozliczenie zleconej dokumentacji,
związanej  z  przebudową  urządzeń  telekomunikacyjnych,  ujawnionych  w  trakcie
realizacji  etapu  I.  Planowane  jest  wszczęcie  procedury  związanej  z  ogłoszeniem
przetargu  nieograniczonego  w  IV  kw.  2018r.  Realizacja  zadania  w  roku  2019,  a
końcowe rozliczenie finansowe w roku 2020.
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2.  Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – zadanie realizowane w latach
2012-2020, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2018 wynosi 400.000 zł. 

W  ramach  środków  nastąpi  rozliczenie  końcowe  za  opracowanie  dokumentacji
projektowej:  budowy ul.  Rutkowskiego i  Leszka w Jasinie,  dostosowanie przejścia
pod torami przy dworcu  PKP  w  Swarzędzu  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  
oraz  budowa  parkingu  samochodowego  w  rejonie  ulic  Łąkowej  i  Konopnickiej  
w Swarzędzu,  rozbudowy  ul.  Zaborskiej  w  Puszczykowie  Zaborzu,  przebudowy  
ul. Poziomkowej w Zalasewie.

3.  Przebudowa  ulic  w  Bogucinie  -  zadanie  realizowane  w  latach  2012-2021,
znajdujące się w WPF, w roku 2018 zabezpieczono kwotę 200.000 zł.

W ramach środków nastąpi realizacja robót na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej:  budowa  ul.  Różanej  w  Bogucinie  oraz  budowa  chodnika  
w ul. Słocińskiego w Bogucinie.

4.  Budowa  ciągów  pieszych,  rowerowych  oraz  zatok  parkingowych  na  terenie
miasta i gminy Swarzędz – zadanie realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się
w WPF, w roku 2018 zabezpieczono kwotę 4.000.000 zł na rozliczenie końcowe za
opracowanie  dokumentacji  technicznej  na  przebudowę  ulic  na  terenie  osiedla
Czwartaków i  Kościuszkowców w Swarzędzu (etap 4),  przebudowy ulic na terenie
osiedla Dąbrowszczaków w Swarzędzu (etap 5). Jak również na końcowe rozliczenie
inwestycji  związanej  z  budową  ciągu  komunikacyjnego  na  terenie  osiedli
Dąbrowszczaków,  Czwartaków,  Kościuszkowców  w  Swarzędzu  wraz  siecią
wodociągową i  kanalizacją sanitarną -  Etap II.  Planowana jest  realizacja etapu III
budowy ciągu komunikacyjnego  na  terenie  osiedli  Dąbrowszczaków,  Czwartaków,
Kościuszkowców w Swarzędzu. W kolejnych latach zaplanowano realizację etapów 4
i 5.

5.  Przebudowa  ul.  Grudzińskiego  w  Swarzędzu  i  Jasinie  oraz  ul.  Pszennej  
w Łowęcinie  – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF.  
W  roku  2018  przeznaczono  kwotę  400.000  zł.  Środki  finansowe  zostaną
przeznaczone na dokończenie projektu rozbudowy ulicy Zygmunta Grudzińskiego  
w Swarzędzu  i  Jasinie  oraz  ulicy  Pszennej  w Łowęcinie,  jak  również  na wypłatę
części  odszkodowań  za  zajęte  nieruchomości.  Planowane  rozpoczęcie  procedury
związanej z ogłoszeniem przetargu na realizację zadania w IV kwartale 2018 roku,
natomiast rozpoczęcie budowy od roku 2019, z kontynuacją w kolejnych latach.

6.  Przebudowa  drogi  dojazdowej  po  północnej  stronie  drogi  krajowej  nr  92  –
zadanie realizowane w latach 2014-2020,  znajdujące się w WPF. W budżecie na
2018 rok zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone
na dokończenie projektu przebudowy drogi dojazdowej  po  północnej  stronie  drogi
krajowej  nr  92  oraz  wypłatę  części  odszkodowań  za  zajęte  nieruchomości,  jak
również na rozpoczęcie prac budowlanych z kontynuacją w roku 2019.

7.  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,  Cybińska)  –  zadanie
wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W roku
2018 planuje się kwotę 500.000 zł.  W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe
za  opracowanie  dokumentacji  projektowej  dotyczącej:  przebudowy  ul.
Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu  przebudowy
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ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Placu
Powstańców  Wielkopolskich.  Zlecone  zostaną  dokumentacje  techniczne  na
przebudowę  ulic:  Cybińskiej,  Kowalskiej,  Ślusarskiej,  Ciesielskiej,  Sukienniczej  i
Garncarskiej.

8.  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  2015-2021.  Zadanie  znajduje  się  w  WPF.  
Do  budżetu  na  rok  2018  wprowadzono  kwotę  1.550.000  zł.  
Środki  finansowe  przeznaczone  są  na  dokończenie  dokumentacji  technicznych  

związanych  z  budową  nawierzchni  ulic:  Irlandzkiej,  Greckiej,  Hebanowej,
Botanicznej, Polskiej. W ramach środków nastąpi również wypłata odszkodowań za
zajęte nieruchomości  pod ul.  Polską. Zaplanowano budowę nawierzchni  w ulicach
Botanicznej i Hebanowej

9.  Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz
Placu  Zielonego  w  Swarzędzu  –  zadanie  realizowane  w  latach  2015-2018,
znajdujące się w WPF. Na 2018 rok zabezpieczono kwotę 250.000 zł. 

Środki  finansowe  przeznaczone  są  na  dokończenie  budowy  nawierzchni  oraz
wykonanie dodatkowych progów zwalniających w ulicy Słowiczej. 

10.Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – zadanie wieloletnie, realizowane w
latach  2015-2021.  Zadanie  znajduje  się  w  WPF.  Planowane  środki  na  rok  2018
wynoszą 3.100.000 zł. 

Środki finansowe przeznaczone są na przebudowę ulic Swarzędzkiej i Asfaltowej na
odcinku od ul. Cichej do Podgórnej wraz z remontem ulicy Ogrodniczej w Janikowie.
Przebudowę ulicy Swarzędzkiej na pozostałym odcinku zaplanowano na rok 2019.

11.Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich  -
inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2020, znajdująca się w WPF. W
roku 2018 przeznacza się kwotę 2.200.000 zł. W ramach środków nastąpi rozliczenie
końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowy ulicy Ogrodowej w
Paczkowie oraz realizacja zadania związanego z przebudową ulicy Sokolnickiej  w
Paczkowie.  Planuje  się  również  ogłoszenie  przetargu  na  przebudowę  ulicy
Ogrodowej, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019. 

12.Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – zadanie wieloletnie, realizowane
w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadza się
kwotę 150.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w
ulicach Bukowej i Olszynowej w Rabowicach wraz z modernizacją nawierzchni jezdni.

13.Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - zadanie wieloletnie, realizowane
w latach 2013-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018
wynoszą 6.900.000 zł, 

Środki  finansowe  przeznaczone  są  na  dokończenie  dokumentacji  projektowych
dotyczących  przebudowy  ulicy  Katarzyńskiej  w  Gruszczynie  na  odcinku  od  ul.
Swarzędzkiej do ul. Promyk, na wypłatę odszkodowań związanych z zajęciem terenu 

pod  przebudowę  ul.  Mechowskiej  i  Katarzyńskiej  w  Gruszczynie  
(ul.  Katarzyńska  od  ul.  Swarzędzkiej  do  ul.  Mechowskiej  oraz  ul.  Mechowska  
od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) oraz jej realizację.

14.Budowa kładki  nad drogą krajową nr  92  –  zadanie  wieloletnie,  realizowane  w
latach  2012-2018,  znajdujące  się  w  WPF.  W  roku  2018  zaplanowano  kwotę
2.370.000 zł, na kontynuację i zakończenie prac budowlanych.
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15.Przebudowa  ulic  w  Kobylnicy  (Brzozowa,  Wiatrakowa,  Sosnowa,  Leśna,
Poprzeczna,  Krańcowa,  Szkolna,  Polna,  Słonecznikowa,  Krótka)  -  zadanie
wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Zaplanowana na
rok 2018 kwota 1.100.000 zł.

W  ramach  środków  nastąpi  rozliczenie  końcowe  za  opracowanie  dokumentacji
projektowej związanej z przebudową ul. Wiatrakowej w Kobylnicy oraz na realizację
zadania związanego z budową ul. Szkolnej w Kobylnicy (odcinek od ul. Poznańskiej
do przejazdu kolejowego).

16.Budowa obwodnicy Swarzędza  - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-
2021,  znajdujące się  w WPF. Planowane środki  finansowe na rok 2018 wynoszą
300.000 zł.

Środki  finansowe  przeznaczone  są  na  dokończenie  dokumentacji  projektowej
związanej z budową obwodnicy Swarzędza etap I – odcinek od ul. Rabowickiej w
Jasiniu  do  ul.  Średzkiej  w  Rabowicach;  etap  II  –  odcinek  od  ul.  Średzkiej  w
Rabowicach  do  ul.  Tuleckiej  w  Garbach.  Dodatkowo  w  ramach  środków  będą
wypłacane odszkodowania za zajęte nieruchomości. Zaplanowano realizację budowy
ronda projektowanej obwodnicy z ulicą Średzką w Rabowicach. 

17.Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w
Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021. Zadanie znajduje
się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 155.000 zł. 

Środki finansowe przeznaczone są na opracowania koncepcji wielobranżowej wraz z
uzyskaniem  odstępstwa  od  Instrukcji  Id-2  (D2)  dla  zadania  pn.:  Budowa
bezkolizyjnego  przejazdu  pod  torami  kolejowymi  dla  samochodów  osobowych
(wiaduktu  kolejowego)  na  wysokości  ul.  Tabaki  w Swarzędzu  w km 292,400 linii
kolejowej  nr  3  Warszawa  Zachodnia  –  Kunowice.  Na  jej  podstawie  ogłoszony
zostanie  przetarg  nieograniczony  na  opracowanie  pełnobranżowej  dokumentacji
technicznej.

18.Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap
II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) ( ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Paczkowo,
ul. Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór
inwestorski  nad  robotami  budowlanymi,  autobusy  hybrydowe,  system
informacji  pasażerskiej)  zadanie  wieloletnie,  realizowane  w  latach  2017-2020.
Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 9.000.000 zł  jako
udział własny Gminy Swarzędz do realizacji zadania.. 

19.Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie
wzgórza  Augusta  Cieszkowskiego,  budowa  chodnika  w  ul.  Wierzenickiej  i
Dębowej) zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2019. Zadanie znajduje się
w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 2.300.000 zł. 

Środki  finansowe  przeznaczone  są  na  przebudowę  ul.  Wierzbowej,  Śliwkowej  i
dojazdu  do  kościoła  wraz  z  uzupełnieniem  dróg  i  umocnień  na  placu  Augusta
Cieszkowskiego w m. Wierzenica, gm. Swarzędz.

20.Przebudowa ulic w Jasinie  zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2021.
Zadanie  znajduje  się  w  WPF.  W  2018  roku  zaplanowano  kwotę  100.000  zł,  z
przeznaczeniem  na  opracowanie  dokumentacji  technicznych  na  przebudowę  ulic
Szklarniowej,  Chabrowej  i  Sołeckiej  (odcinek  od  ulicy  Wrzesińskiej  do  ulicy
Grudzińskiego).

21.Przebudowa  przejścia  podziemnego  w  rejonie  Dworca  Kolejowego  w
Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie wieloletnie, realizowane w
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latach 2018 - 2021. Zadanie znajduje się w WPF, w 2018 roku zaplanowano kwotę
500.000  zł.  W  ramach  środków  nastąpi  rozliczenie  końcowe  za  opracowanie
dokumentacji  projektowej  w/w  zadania.  Zaplanowano  realizację  parkingu  dla
samochodów osobowych w rejonie ulicy Łąkowej w Swarzędzu.

22.BUDŻET  OBYTWATELSKI  –  Budowa  drogi  dla  pieszych  i  rowerów  w  ul.
Transportowej i Borówki – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020.
Zadanie  znajduje  się  w  WPF.  W  2018  roku  zaplanowano  kwotę  1.000.000  zł  z
przeznaczeniem  na  realizację  zadania  na  podstawie  wcześniej  opracowanej
dokumentacji technicznej.

23.BUDŻET  OBYWATELSKI  –  Budowa chodnika  przez  wieś  w  kierunku  boiska
sportowego  (Wierzonka)  zadanie  wieloletnie,  realizowane  w  latach  2018-2020.
Zadanie  znajduje  się  w  WPF.  W  2018  roku  zaplanowano  kwotę  100.000  zł  na
opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania.

24.BUDŻET OBYWATELSKI – Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej,
przeznaczonej  dla  ruchu  samochodowego  i  pieszego  wraz  z  chodnikiem
(Wierzonka) zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie znajduje
się  w  WPF.  W  2018  roku  zaplanowano  kwotę  50.000  zł,  na  opracowanie
dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania.

25.BUDŻET OBYWATELSKI – Suchą noga przez wieś (Kobylnica, projekt) zadanie
wieloletnie,  realizowane  w latach  2018-2020,  znajduje  się  w  WPF.  W 2018  roku
zaplanowano  kwotę  100.000  zł  na  opracowanie  dokumentacji  technicznej
przebudowy ul. Makowej, Łąkowej i Polowej.

26.BUDŻET  OBYWATELSKI  Opracowanie  dokumentacji  technicznej  na  budowę
chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo-projekt) zadanie wieloletnie,
realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano
kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

27.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, znajduje się w WPF.
Na kontynuację realizacji zadania w roku 2018 wprowadza się kwotę 2.083.953 zł. 

28.Modernizacja  wiat  przystankowych  przy  drogach  gminnych –  zadanie
jednoroczne.  Na  realizację  zadania  w budżecie  na  rok  2018  zaplanowano  kwotę
35.000 zł, 

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 2018 zaplanowano kwotę 500.000 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  2018  roku
zaplanowano  kwotę  150.000  zł,  z  przeznaczeniem  na  modernizację  kamienic
należących do gminy, w tym ocieplenie i zmianę sposobu ogrzewania. 

2.  Budowa  budynków  komunalnych  –  zadanie  wieloletnie,  realizowane  w  latach
2016-2019,  znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę
500.000 zł, na końcowe rozliczenie zadania związanego z budynkiem komunalnym
przy ul. Wrzesińskiej w Jasinie. 
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3.  Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom
dziennego  pobytu  dla  osób  starszych  i  niepełnosprawnych  –  zadanie
realizowane w latach 2015-2020, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2018
zabezpieczono kwotę 50.000 zł na aktualizację dokumentacji technicznej dla potrzeb
złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania.

 Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

1. Modernizacja  Cmentarza  Komunalnego  w  Swarzędzu  -  zadanie  wieloletnie,
realizowane w latach 2017-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018
wprowadzono  kwotę  200.000  zł  na  rozpoczęcie  realizacji  zadania  na  podstawie
opracowanej  wcześniej  dokumentacji  technicznej.  Kontynuacja  zadania  w  roku
kolejnym.  W  ramach  środków  nastąpi  również  końcowa  zapłata  za  opracowanie
dokumentacji projektowej. 

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1.  Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem  - zadanie realizowane w
latach  2016-2019,  znajdujące  się  w  WPF.  Na  realizację  zadania  na  rok  2018
zaplanowano  kwotę  25.000  zł,  z  przeznaczeniem  na  opracowanie  dokumentacji
technicznej związanej z wykonaniem klimatyzacji na parterze budynku.

2.  Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych  poprzez  integrację  systemów
dziedzinowych Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-
2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 700.000 zł
na  dostawę  infrastruktury  technicznej,  systemowej  i  aplikacyjnej  na  potrzeby
budowanego  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Zintegrowanego  Informatycznego
Zarządzania Gminą – etap I.

3.  Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania
dla UMiG - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono
kwotę  w  wysokości  140.000  zł  na  zakup  sprzętu  teleinformatycznego,  zestawy
komputerowe,  sprzęt  serwerowy  i  sieciowy  oraz  licencje  dla  nowych  systemów
informatycznych. 

4.  Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu
zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w
wysokości 60.000 zł na zakup nowych urządzeń i licencji oprogramowania w ramach
wdrażania  centralnego  systemu  wirtualizacji  oraz  świadczenia  usług  wysokiej
dostępności.

5.  Modernizacja kotłowni w budynku przy ul.  Poznańskiej 25 zadanie majątkowe
jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 70.000 zł,
co pozwoli na instalację nowoczesnego dwufunkcyjnego pieca gazowego.

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 2018 zabezpieczono
kwotę 10.000 zł na zakup kamery termowizyjnej.

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 2018 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
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Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

1. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Straży Miejskiej w Swarzędzu –
zadanie majątkowe, jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 6.100
zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Zakup  sprzętu  i  wyposażenia  w  ramach  zarządzania  kryzysowego  -  zadanie
jednoroczne.  W budżecie  na  rok  2018 zabezpieczono  kwotę  30.000  zł  na  zakup
syren alarmowych, w celu uzupełnienia systemu wykrywania i alarmowania ludności.

 Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. Wykonanie  systemu  nadzoru  wizyjnego  dla  Miasta  Swarzędz  –  zadanie
majątkowe jednoroczne.  Do planu na rok 2018 wprowadzono kwotę  w wysokości
75.000 zł. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. Doposażenie  Szkoły  Podstawowej  w  Kobylnicy  (w  tym:  dofinansowanie  z
Funduszu Sołeckiego: Bogucin – 1.000 zł, Kobylnica – 2.000 zł, Uzarzewo –
1.000 zł)  – zadanie  majątkowe  jednoroczne,  realizowane  ze  środków Funduszu
Sołeckiego.  W  budżecie  na  rok  2018  łącznie  zabezpieczono  kwotę  4.000  zł  z
przeznaczeniem na doposażenie szkolnego placu zabaw.

2. Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2017-2019. Zakres
zadania  obejmuje  wykonanie  remontu  boiska  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  w
Swarzędzu, remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Paczkowie, częściowej
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Na realizację
zadania w roku 2018 zaplanowano kwotę 200.000 zł, 

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu – zadanie
znajdujące  się  w  WPF,  realizowane  w  latach  2018-2020.  Zadanie  obejmuje
wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną z
salami lekcyjnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W budżecie na rok
2018 zaplanowano kwotę 150.000 zł na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji
technicznej.

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce – zadanie realizowane w latach
2018-2021,  znajdujące  się  w  WPF.  Zadanie  obejmuje  wykonanie  projektu
technicznego rozbudowy budynku szkoły o nowe skrzydło oraz salę gimnastyczną,
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W budżecie na rok 2018 zaplanowano
kwotę 75.000 zł na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem pełnobranżowej
dokumentacji technicznej z kontynuacją w roku 2019. 

5. Rozdz. 80104 – Przedszkola

1.  Zakup pieca konwekcyjno -  parowego dla Przedszkola nr 3 w Swarzędzu –
zadanie majątkowe jednoroczne.  Na realizację  zadania w budżecie na rok 2018
zaplanowano kwotę w wysokości 16.000 zł. 
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2.  Zakup  dźwigu  towarowego  dla  Przedszkola  nr  3  w  Swarzędzu  –  zadanie
majątkowe  jednoroczne.  Na  realizację  zadania  w  budżecie  na  rok  2018
zaplanowano kwotę w wysokości 24.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych–
zaplanowano  kwotę  56.870  zł.  Gmina  Swarzędz  udziela  pomocy  finansowej  w
formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu, który przekaże niniejszą dotację na
rzecz Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu na
zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota
dotacji  stanowić  będzie  udział  własny  Stowarzyszenia  w  realizacji  „Programu
wyrównywania  różnic  między  regionami  III”  w  obszarze  D-likwidacja  barier
transportowych. 

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. 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 2018 wprowadzono kwotę 2.336.385 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz w
realizacji zadania, na które Związek otrzymał dofinansowanie. 

2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V.
Wpłata  na  rzecz  Związku Międzygminnego  na  realizację  zadania  -  inwestycja
wieloletnia obejmująca lata 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na
rok 2018 wprowadzono kwotę 1.749.000 zł,  jako udział własny Gminy Swarzędz w
związku ze złożonym przez Związek wnioskiem o dofinansowanie zadania. 

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.  Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza
na  terenie  Gminy  Swarzędz  -  w  zakresie  wymiany  źródeł  ciepła  – na
przedsięwzięcia  związane  z  ochroną  powietrza  planuje  się  w  2018  roku  kwotę
200.000 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów
wymiany źródeł ciepła. (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

1. Budowa  i  modernizacja  oświetlenia  na  terenie  miasta  i  gminy  Swarzędz  –
inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2021, znajduje się w WPF. W roku
2018 zabezpieczono kwotę 300.000 zł. 

W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji  
projektowej:  Budowa  oświetlenia  ulicznego  w  ciągu  ul.  Sołeckiej  w  Swarzędzu.  
Planowane jest realizacja oświetlenia w ul. Olszynowej w Rabowicach oraz Polnej w 
Paczkowie. W ramach środków planowane jest również zlecenie dokumentacji na  
budowę  oświetlenia  w  ul.  Chłodnej  i  Filtrowej  w  Paczkowie,  przedłużenie  ulicy

 Kościuszki do Centrum Handlowego ETC oraz ul. Mieszka i Kazimierza w Jasinie.

 Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

1. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (dotacja dla
ZGK) –  zadanie jednoroczne, na 2018r. - zaplanowano kwotę 200.000 zł w formie
dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.
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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 2018 zaplanowano kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem
między innymi na modernizację świetlic w Paczkowie i Wierzonce.

2. Montaż  garażu  wraz  z  utwardzeniem  podłoża  przy  świetlicy  wiejskiej  w
Janikowie  Dolnym  -  zadanie  majątkowe  jednoroczne,  realizowane  w  ramach
Funduszu sołeckiego, w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 6.000 zł.

3. Modernizacja  ogrodzenia  przy  świetlicy  w  Paczkowie  –  zadanie  majątkowe
jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018
zaplanowano kwotę 10.000 zł.

4. Zagospodarowanie  terenu  wokół  świetlicy  wiejskiej  w  Paczkowie  –  zadanie
jednoroczne,  realizowane  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego,  w  2018  roku
zabezpieczono kwotę 8.000 zł.

5. Zagospodarowanie  terenu wokół świetlicy wiejskiej  w Rabowicach  – zadanie
jednoroczne,  realizowane  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego,  w  2018  roku
zabezpieczono kwotę 6.500 zł.

6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zalasewie  – zadanie jednoroczne,
realizowane  w ramach  Funduszu  Sołeckiego,  w  2018  roku  zabezpieczono  kwotę
8.000 zł.

7. Ekspertyza  i  remont  budynku  Ośrodka  Kultury  w  Swarzędzu  (dotacja  dla
Ośrodka Kultury)  – zadanie majątkowe,  jednoroczne realizowane przez Ośrodek
Kultury, przyznana dotacja celowa w wysokości 70.000 zł. 

8. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki
Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) -  zadanie wieloletnie, realizowane w
latach 2016-2020, znajdujące się w WPF, na rok 2018 zaplanowano kwotę 900.000
zł. W ramach środków rozliczone zostaną dokumentacje techniczne na rozbudowę
świetlic  w Łowęcinie  i  Gruszczynie,  zlecone zostaną dokumentacje techniczne na
budowę świetlic  w Sokolnikach i  Garbach.  Środki  przeznaczone również będą na
końcowe rozliczenie budowy świetlicy w Jasinie.

 
 Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

2. Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i
Sztuki - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF.
Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 2.000.000 zł, z przeznaczeniem
na wyposażenie obiektu w multimedia oraz meble.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1. Przebudowa i  adaptacja lokalu filii  Biblioteki  Publicznej  w Swarzędzu na os.
Raczyńskiego 19  – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018; w planie
na  rok  2018  zabezpieczono  kwotę  400.000  zł,  z  przeznaczeniem  na  realizację
zadania, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną.

 Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

1. Ogrodzenie  cmentarza  ewangelickiego  w  Rabowicach  -  zadanie  jednoroczne,
realizowane  w ramach  Funduszu  Sołeckiego,  w  2018  roku  zabezpieczono  kwotę
3.500 zł na wykonanie ogrodzenia.
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 Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w
Swarzędzu,  obejmującego  stadion  lekkoatletyczny,  boiska  piłkarskie,  halę
(centrum aktywności) i układ komunikacyjny – inwestycja wieloletnia, realizowana
w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2018 –
150.000  zł  przeznacza  się  na  rozliczenie  końcowe  za  opracowanie  dokumentacji
projektowej utwardzenie terenu zlokalizowanego przy ul. św. Marcina w Swarzędzu
wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania – parking etap 2 oraz
na realizację zadania. 

2. BUDŻET  OBYWATELSKI  –  Projekt  budowy  uniwersalnego  boiska
dostosowanego  do  gry  w  hokeja  na  trawie  dla  dzieci  (Swarzędz,  os.
Mielżyńskiego) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się
w WPF. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 100.000 zł  na opracowanie
dokumentacji technicznej.

3. BUDŻET  OBYWATELSKI  –  Boisko  piłkarskie  przy  ul.  Pogodnej  (Swarzędz,
projekt)  zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF.
W  roku  2018  zabezpieczono  w  budżecie  kwotę  50.000  zł  na  opracowanie
dokumentacji technicznej.

4. BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz Nowa Wieś)–
zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie znajduje się w WPF.
Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 50.000 zł, na realizację zadania.

5. Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży
wraz z wyposażeniem – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 na realizację
zadania zabezpieczono kwotę 250.000 zł.

6. Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy  – zadanie
jednoroczne,  planowane  środki  finansowe  na  rok  2018  wynoszą  500.000  zł.  Na
realizację  zadania,  na  podstawie  posiadanej  dokumentacji  technicznej,  Gmina
otrzymała  dofinansowanie  w  wysokości  310.180  zł  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Rolnego  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich  w  ramach  Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota 189.820 zł stanowi udział
własny Gminy w realizacji zadania.

7. Zagospodarowanie  terenu  rekreacyjnego  w  Bogucinie  –  zadanie  majątkowe
jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018
zabezpiecza się kwotę 17.000 zł, 

8. Zagospodarowanie  terenu  rekreacyjnego  w  Garbach  –  zadanie  jednoroczne,
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.  Planowane środki  finansowe na rok
2018 na doposażenie placu zabaw, w kwocie 17.420,08 zł.

9. Ogrodzenie  terenu  rekreacyjnego  w  Gortatowie  –  zadanie  jednoroczne,
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na realizację
zadania wprowadza się kwotę 15.000 zł.

10.Zagospodarowanie  terenu  rekreacyjnego  w  Gortatowie  (II  etap)  –  zadanie
majątkowe  jednoroczne.  Zadanie  realizowane  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego.
Planowane środki finansowe na rok 2018 w kwocie 8.776,51 zł.

11.Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie – zadanie jednoroczne,
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zaplanowano
kwotę 26.000 zł,. 
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12.Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej  na terenie sołectwa w Kobylnicy –
zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.  W budżecie na
rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 15.000 zł. 

13.Doposażenie  terenu  rekreacyjnego  przy  boisku  w  Karłowicach  –  zadanie
majątkowe jednoroczne,  realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.  Planowane
środki na rok 2018 na doposażenie siłowni wynoszą 7.500 zł. 

14.Doposażenie  placu  zabaw  przy  blokach  w  Karłowicach  –  zadanie  majątkowe
jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki na rok
2018 na doposażenie siłowni wynoszą 7.500 zł, 

15.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni  – zadanie jednoroczne,
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na budowę
siłowni wprowadzono kwotę 20.000 zł.

16.Zagospodarowanie  terenu rekreacyjnego  w Łowęcinie  –  zadanie  jednoroczne,
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na budowę
siłowni wprowadzono kwotę 17.000 zł.

17.Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu – zadanie jednoroczne, realizowane w
ramach Funduszu Sołeckiego.  Planowane środki  finansowe na rok 2018 wynoszą
8.500,00 zł.

18.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy  -  zadanie jednoroczne,
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.  Planowane środki  finansowe na rok
2018 na realizację zadania wynoszą 11.380,73 zł. 

19.Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce – zadanie majątkowe
jednoroczne. W budżecie na rok 2018 na budowę boiska zabezpieczono kwotę w
wysokości 12.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

20.Wykonanie  ocieplenia  i  impregnacji  altany  w Sokolnikach  Gwiazdowskich  –
zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan
na rok 2018 wynosi 10.000 zł.

21.Zakup  traktora  ogrodowego  (kosiarki)  i  podkaszarki  w  Uzarzewie  –  zadanie
majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na rok
2018 wynosi 8.963,70 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

1. Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu
boisk  na  os.  Czwartaków  w  Swarzędzu  -  zadanie  majątkowe,  jednoroczne,
realizowane  przez  Swarzędzkie  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  w  Swarzędzu.
Zaplanowaną kwotę 100.000 zł przeznacza się min. na wymianę płytek ceramicznych
w pomieszczeniach hali basenowej; wykonanie i montaż ogrodzenia oraz trybun, jak
również  oświetlenia  przy  kortach  tenisowych;  wymianę  sztucznej  nawierzchni
trawiastej,  remont  nawierzchni  poliuretanowych,  wykonanie  i  montaż  ogrodzenia
kompleksu boisk na osiedlu Czwartaków.
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