
UCHWAŁA NR XXXIII/317/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Na podstawie art.10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska 

w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 
1.750.000,00zł. na realizację zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 
2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn , gmina Swarzędz".

§ 2. 
1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie w roku 2017.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone 

zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Swarzędz a Powiatem Poznańskim.
3. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Swarzedzu z dnia 30.08.2016r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie
Dotacja z roku 2016 nie została wykorzystana z uwagi na problemy proceduralne związane z
realizacją inwestycji przez Starostę Poznańskiego. Przedmiotowa uchwała ma na celu
udzielenie Powiatowi Poznańskiemu w 2017r. pomocy finansowej na realizację zadania
polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m.
Gruszczyn, gmina Swarzędz. Przedmiotowe zadanie znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu
drogowego oraz usprawni komunikację samochodową, rowerową oraz pieszą w tym rejonie
gminy. Dodatkowo zadanie to pozwoli na dokończenie przebudowy ul. Swarzędzkiej łączącej
miasto Swarzędz z sołectwami zlokalizowanym po północnej stronie gminy.
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