
UCHWAŁA NR XXXI/287/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na „Poszerzenie 
jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy 
– Kobylnicy na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5” 

Na podstawie art. 10, 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (DZ.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) oraz 

art. 167, ust. 2, pkt 5, art 175 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

157, poz. 1240 ze zm), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 

§ 1. 

Rada Miejska w Swarzędzu upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do podpisania 
umowy partnerskiej oraz porozumienia, pomiędzy Gminą Swarzędz a Powiatem Poznańskim 
regulujących w szczególności przeznaczenie i zasady rozliczenia środków oraz wzajemne 
zobowiązania stron, co do formy i trybu współpracy przy realizacji zadania pn. „Poszerzenie 
jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – 
Kobylnicy na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5”, które realizowane 
będzie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój”, stanowiące zadania własne Powiatu Poznańskiego. 

§ 2. 

Gmina Swarzędz, przekaże w roku 2013 w formie dotacji celowej na podstawie 
porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, środki finansowe w wysokości 
10.000,00 zł na realizację zadania 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Zobowiązuje się Burmistrza do składania Radzie Miejskiej w Swarzędzu w okresach 
rocznych sprawozdania z realizacji postanowień porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
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Uzasadnienie
Przedmiotowa uchwała ma na celu współfinansowanie zadania, które będzie realizowane przez 
Starostę Poznańskiego. Zadanie obejmuje „Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy 
ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Kobylnicy na odcinku od Wierzonki 
do skrzyżowania z drogą krajową nr 5”, na które Powiat Poznański zamierza złożyć wniosek 
o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2013. Współpraca jednostek przy realizacji 
zadania pozwoli na uzyskanie większej liczby punktów przy ocenie formalnej wniosku 
o dofinansowanie. 
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