
UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego 
i udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 

2439P

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 11, art. 58 ustawy z dn. 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 19 ust.4 ustawy z 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm. oraz 
art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. 
poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 
1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenie zadania publicznego 

polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2439P w zakresie dotyczącym przebudowy 
ul. Średzkiej na odcinku od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie, będące 
zadaniem Powiatu.

2. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do dnia
31 grudnia 2020 r.

§ 2. 
1. Przejęcie zadania w zakresie określonym w §1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego 

pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz, a Zarządem Powiatu w Poznaniu.
2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust 1, finansowane będzie w całości ze środków Gminy 

Swarzędz, a po wykonaniu przekazane zostanie Powiatowi jako pomoc rzeczowa.

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do

właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg.

Pismem z dnia 20.01.2017 r., znak:RI.7011.3.2017-3 Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

poinformował o zamiarze złożenia wniosku o dofinansowania w ramach środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla projektu pod tytułem

„Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II”. Wniosek

zostanie złożony w ramach konkursu dla Działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w

tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie

powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP). W ramach

powyższego przedsięwzięcia Gmina planuje m.in. przebudowę drogi powiatowej nr 2439P ulicy

Średzkiej na odcinku od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie.

Planowana przebudowa ww. drogi, która zrealizowana zostanie na podstawie

dokumentacji przygotowanej przez Gminę, wraz z wybudowanym Zintegrowanym Węzłem

Przesiadkowym w Paczkowie przyczyni się do poprawy integracji i efektywności transportu i

prowadzić będzie do większej możliwości optymalizacji tras przewozowych oraz redukcji

zewnętrznych kosztów transportu (emisja zanieczyszczeń, hałas itp.). W budżecie Gminy

Swarzędz zabezpieczone zostały środki na realizację ww. zadania.

W celu realizacji zadania niezbędne jest jego powierzenie Gminie.

Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu jest uzasadnione.
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