
UCHWAŁA NR XLIII/373/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację 
zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 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 ustawy z dnia 13 
listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, 
poz. 526 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej 
w Swarzędzu nr XXXVI/335/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2013 ze zmianami, Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 
Udziela się z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania 
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. 

§ 2. 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu na 2013 rok, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100). 

§ 3. 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 
rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim, 
a Gminą Swarzędz. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/373/2013

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 maja 2013 r.

Przedmiotowa uchwała ma na celu pomoc finansową na realizację zadania 
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, które będzie 
nadzorowane przez Starostę Poznańskiego. Środki, które zostaną przekazane przez 
Gminę Swarzędz do Powiatu Poznańskiego pochodzić będą z Budżetu Gminy. Zadanie 
to ma na celu likwidację wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na dachach 
zabudowań oraz składowanych na terenie nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze 
miasta i gminy Swarzędz.
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