
UCHWAŁA NR XLIX/507/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie:przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2410P – ul. Średzka w m. Rabowice

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 11 oraz pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), 

art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. 

poz. 2077), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 
1. Gmina Swarzędz przejmuje od Powiatu Poznańskiego zadanie publiczne polegające na 

zarządzaniu drogą powiatową nr 2410P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji 
technicznej dla zadania polegającego na budowie ronda – ul. Średzka w Rabowicach w ciągu 
drogi powiatowej nr 2410P, będącego zadaniem Powiatu.

2. Przejęcie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do dnia 
31 grudnia 2018r.

§ 2. 
1. Przejęcie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową w zakresie przedstawionym 

w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy 
Swarzędz, a Zarządem Powiatu w Poznaniu, które określi także sposób finansowania zadania.

2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, finansowane będzie ze środków własnych Gminy 
Swarzędz i po wykonaniu przekazane zostanie powiatowi, jako pomoc rzeczowa.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie

Gmina Swarzędz zleciła opracownie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy
Swarzędza etap I – odcinek od ul. Rabowickiej w Jasiniu do ul. Średzkiej w Rabowicach. W
ramach inwestycji planowana jest budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 2410P - ulicy
Średzkiej w Rabowicach. W celu realizacji zadania niezbędne jest zawarcie porozumienia w
sprawie jego przejęcia od Powiatu Poznańskiego. Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady
Miejskiej w Swarzedzu jest uzasadnione.
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