
UCHWAŁA NR LI/455/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania drogami 
powiatowymi

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 19 
ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) 
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 

§ 1. 
1. Rada Miejska wyraża wolę przyjęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 

zarządzania drogą powiatową nr 2410P relacji Swarzędz – Środa w zakresie: 
1) przebudowy ul. Średzkiej w granicach administracyjnych miasta Swarzędz, budowy 

chodnika (strona zachodnia) na odcinku do ul. Irlandzkiej w m. Zalasewo oraz budowy 
kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Rabowickiej w m. Swarzędz do ul. Austriackiej w m. 
Zalasewo wraz z odtworzeniem nawierzchni na odcinku poza granicami miasta; 

2) ułożenia nawierzchni asfaltowej na ul. Średzkiej na odcinku od ul. Irlandzkiej do ul. Polskiej 
w m. Zalasewo,
2. Powierzenie zadań, o których mowa w ut. 1, następuje na okres do 30 września 2014 r.

§ 2. 
1. Przyjęcie zadań zarządzania publiczną drogą powiatową w zakresie przedstawionym 

w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gmina 
Swarzędz, które określi także sposób finansowania zadania. 

2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1 finansowane będzie ze środków własnych Gminy 
Swarzędz, z zastrzeżeniem ust. 3 

3. Ze środków Powiatu Poznańskiego w roku 2014 finansowane będzie zadanie określone 
w §1 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy zł).

§ 3. 

Uchyla się uchwałę NR LXV/412/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 października 
2010 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadania inwestycyjnego dotyczącego 
budowy chodnika w ulicy Średzkiej (droga powiatowa nr 2410P) w Zalasewie. 

§ 4. 

Rada Miejska w Swarzędzu upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do podpisania 
porozumienia, pomiędzy Gminą Swarzędz a Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie 
przyjęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania drogami powiatowymi. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uzasadnienie
Przedmiotowa uchwała ma na celu umożliwienie Gminy Swarzędz realizacji zadania 

inwestycyjnego dotyczącego: 
-  przebudowy ul. Średzkiej w granicach administracyjnych miasta Swarzędz, budowy 

chodnika (strona zachodnia) na odcinku do ul. Irlandzkiej w m. Zalasewo oraz budowy 
kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Rabowickiej w m. Swarzędz do ul. Austriackiej w m. 
Zalasewo wraz z odtworzeniem nawierzchni na odcinku poza granicami miasta; 

- ułożenia nawierzchni asfaltowej na ul. Średzkiej na odcinku od ul. Irlandzkiej do ul. 
Polskiej w m. Zalasewo, 

Wyżej wymienione zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Swarzędz na lata 2013-2014.
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