
STANOWISKO NR 3/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie pozostawienia Oddziału Urzędu Skarbowego w Swarzędzu.

Na  podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 )  oraz  na  podstawie  § 16 ust. 4 lit. b  Statutu  Gminy  Swarzędz ( 
Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz 5015 z dnia 31.08.2015r. ) Rada Miejska w Swarzędzu podejmuje 
poniższe stanowisko.

§ 1. 

W związku z licznymi uwagami mieszkańców i przedsiębiorców w sprawie likwidacji 
Oddziału Urzędu Skarbowego w Swarzędzu, Rada Miejska w Swarzędzu wyraża dezaprobatę 
i niezadowolenie z zaistniałej sytuacji.

Negatywne skutki podjęcia decyzji o likwidacji Oddziału zostały przedstawione 
w uzasadnieniu do niniejszego stanowiska.

§ 2. 

Niniejsze stanowisko zostanie przesłane przez Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy do posłów reprezentujących okręg wyborczy, do którego należy 
Gmina Swarzędz.

§ 3. 

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Przedstawiony problem jest bardzo istotny dla naszej lokalnej społeczności. Negatywne
skutki przeniesienia Oddziału Urzędu Skarbowego znajdującego się obecnie w Swarzędzu
przy ul. Dworcowej 7, odczują mieszkańcy i przedsiębiorcy nie tylko Gminy Swarzędz, ale
również Gminy Pobiedziska, Kleszczewo oraz Kostrzyna. Należy podkreślić, że Oddział
Urzędu Skarbowego w Swarzędzu znajduje się w bezpośredniej okolicy dworca kolejowego,
przystanku autobusowego oraz bezpłatnego parkingu dla samochodów osobowych, co jest
znaczącym udogodnieniem dla osób korzystających z tej instytucji. Przeniesienie oddziału do
Poznania spowoduje wydłużenie czasu dotarcia do Urzędu. Mieszkańcy i przedsiębiorcy
będą musieli oczekiwać w korkach ulicznych, tworząc dodatkowo zwiększenie obciążenia
komunikacji w mieście, dla którego płynny ruch uliczny jest już dziś ogromnym problemem.
Ponadto mieszkańcy chcąc dotrzeć do nowego Urzędu Skarbowego, będą mieli trudności
z zaparkowaniem samochodu. Scentralizowanie wszystkich oddziałów Urzędów Skarbowych
z terenu Powiatu Poznańskiego oraz miasta Poznania do jednego budynku będzie
utrudnieniem i powodem do niezadowolenia zarówno dla mieszkańców Poznania jak i dla
mieszkańców ościennych gmin.
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