
Inwestycyjne Konsultacje Społeczne w Gminie Swarzędz

Łącznie  jedenaście  projektów w zakresie  sportu,  rekreacji  i  zieleni  zgłosili  mieszkańcy, 
sołtysi  i  radni  gminy  Swarzędz  do  Inwestycyjnych  Konsultacji  Społecznych  2014. 
W szczególności: 

1. Plac zabaw przy zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej w Swarzędzu. Szacunkowy koszt 50 
tys.

2. Budowa placu do gry w minigolfa, stoły do ping-ponga, czytelnia interaktywna w okolicy 
pływalni, przy skateparku w Swarzędzu przy ul. Kosynierów. Szacunkowy koszt 350 tys.

3. Siłownia street workout  przy skateparku przy ul. Kosynierów. Szacunkowy koszt 30 tys.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego 18 x 36 m obok placu zabaw na działce 13/8  przy ul. 

Różyckiego w Gruszczynie.  Szacunkowy koszt 150 tys
5. Modernizacja parku przy placu zabaw w Kruszewni przy ul. Spółdzielczej.  Szacunkowy 

koszt 30 tys.
6. Budowa wybiegu dla psów na terenie na terenie byłego wysypiska śmieci w Swarzędzu na 

działce o numerach geodezyjnych 1582, dojazd od ul. Poznańskiej. Szacunkowy koszt 45 
tys.

7. Renowacja  murawy  i  ogrodzenia  oraz  wymiana  bramek  na  boisku,  budowa  szatni  w 
Zalasewie przy ul. Kórnickiej. Szacunkowy koszt 250 tys.

8.  Fontanna  i  mały  plac  zabaw  z  ławkami  na  tzw.  swarzędzkim  Manhatanie  na 
os. Dąbrowszczaków w Swarzędzu. Szacunkowy koszt 150 tys.

9. Budowa placu  zabaw na  osiedlu  Europejskim w Zalasewie  (starania  o  niego  trwają  od 
dawna, jednak jest tam problem z własnością gruntu). Szacunkowy koszt 300 tys.

10. Wykup działek o numerach geodezyjnych 3336 i 3337 / 5 w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej 
z przeznaczeniem na cele sportowe. Szacunkowy koszt 300 tys.

11. Budowa siłowni zewnętrznej  (8 – 10 sprzętów fitnes,  3 stoły do gier planszowych przy 
boisku ORLIK w Paczkowie przy ul. Dworskiej. Szacunkowy koszt 90 tys.

Każdy dorosły mieszkaniec gminy będzie mógł wybrać (i zakreślić) trzy propozycje. Trzy 
projekty, które uzyskają najwięcej głosów (a poparcie dla każdego z nich przekroczy 300 osób) 
będą przyjęte do realizacji w przyszłorocznym budżecie gminy. Gmina planuje pilotażowo na 2015 
r.  wydać na wybrane projekty  łącznie 300 tys. złotych. Obecnie czekamy już tylko na  ogłoszenie 
uchwały Rady Miejskiej o konsultacjach społecznych przez Wojewodę Wlkp. 

Zważywszy,  że  liczba  wszystkich  wniosków  jest  niewielka,  burmistrz  Anna  Tomicka 
zdecydowała,  że  wszystkie  te  projekty  zostaną  poddane  pod  głosowanie  mieszkańców,  którzy 
wybiorą, jakie pomysły zostaną zrealizowane w 2015 roku. 

– Głosować będzie można od 1 sierpnia do 15 września. Głos będzie można oddać za pomocą:
–  Internetu na adres www.swarzedz.pl/ankieta , 
– formularzy  dostępnych  pod  adresem   www.swarzedz.pl/ankieta,  które  będzie  można 

wydrukować, wypełnić i przynieść lub przesłać do  Urzędu Miasta i Gminy Swarzędzu, ul. 
Rynek 1, 62-020 Swarzędzu. 

– druków dostępnych w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 
62-020 Swarzędz.

http://www.swarzedz.pl/ankieta
http://www.swarzedz.pl/ankieta


Inwestycyjne Konsultacje Społeczne - sport, rekreacja i zieleń

Budżet  obywatelski  zwany  niekiedy  partycypacyjnym  to  coraz  popularniejsza  forma 
bezpośredniego wpływu mieszkańców na kształt  budżetu miasta  lub gminy.  W Swarzędzu idea 
budżetu obywatelskiego rozumiana jako realny i kreatywny wpływ mieszkańców na kształt zadań i 
planów  inwestycyjnych  realizowana  jest  od  dość  dawna.  Wyraża  się  w  różnorodnych, 
środowiskowych  spotkaniach  i  konsultacjach  w  trakcie  których  mieszkańcy  zgłaszają  swoje 
wnioski  i  postulaty  budżetowe  oraz  inwestycyjne.  Od  ponad  dwóch  lat  w  Gminie  Swarzędz 
obowiązuje zarządzenie Burmistrza  z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie  zasad   postępowania 
inwestycyjnego, które określa, że  uprawnionymi do złożenia wniosku inwestycyjnego  są min. 
sołtys, radny,  każdy mieszkaniec Gminy  lub inna osoba mająca interes prawny lub społeczny, a 
wnioski inwestycyjne w danym roku budżetowym należy składać do 31 maja każdego roku.

W  tym  roku  decyzją  burmistrz  Anny  Tomickiej  o inwestycjach  w  zakresie  sportu, 
rekreacji i zieleni zdecydują  mieszkańcy.  Wnioski mieszkańców  mogą być  składane do 30 
czerwca.  Następnie  do  30  lipca   2014  z  przesłanych  wniosków,  po  analizie  merytorycznej 
dokonanej przez wydziały i referaty Urzędu,  zostanie wyłonionych 6 zadań.  Będą to wnioski, 
które spełniają  warunki  wg.   kryteriów: możliwości  realizacji,  zgodności  ze  Strategią  Rozwoju 
Gminy, zgodności z kompetencjami gminy, miejscem realizacji. Wybrane sześć wniosków zostanie 
poddanych ocenie i głosowaniu mieszkańców Gminy w terminie od 1 sierpnia do 15 września 
2014  r..  Trzy  spośród  nich,  które  uzyskają  najwięcej  głosów  będą  przyjęte  do  realizacji  w 
przyszłorocznym budżecie pod warunkiem, że uzyskają poparcie minimum 300 osób. Na realizację 
zwycięskich propozycji  inwestycyjnych zostanie zagwarantowana łącznie kwota 300 tysięcy 
złotych w budżecie 2015 r. Zasady i tryb głosowania zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. 
Wnioski należy zgłaszać pisemnie na adres Urzędu  ( Rynek 1, 62-020 Swarzędz ),  do kierownika 
właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, ze zwięzłym uzasadnieniem określającym cel, korzyści 
oraz wstępny szacunkowy koszt. 

Burmistrz  Anna  Tomicka  zapowiedziała,  że  jeśli  ta  inicjatywa  spotka  się  z  szerszym 
społecznym  zainteresowaniem,  to  w  następnym  roku  uwzględniane  będą  wnioski  dotyczące 
wszystkich obszarów życia społecznego. 


