
UCHWAŁA NR XLIX/510/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: przejęcia od  Powiatu Poznańskiego zadania publicznego pn.: Budowa 
przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, 

gm. Swarzędz)

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11  ustawy z dnia  8 marca  1990r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 18751)) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami2)), 
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

Gmina Swarzędz przejmuje od Powiatu Poznańskiego do wykonania zadanie publiczne pn: 
„Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka 
w Jasinie, gm. Swarzędz)” w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.

§ 2. 
1. Zasady finansowania zadania o którym mowa w § 1 zostaną określone na mocy 

porozumienia między Gminą Swarzędz a Powiatem Poznańskim.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do podpisania porozumienia, 

pomiędzy Gminą Swarzędz a Powiatem Poznańskim w sprawie przejęcia zadania Powiatu 
Poznańskiego, określonego  w § 1 uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1) Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz.U. z 2017r., poz. 2232 oraz z 2018, poz. 130.
2) Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz.U.2018r., poz. 12,138, 159 i 317.
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Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała ma na celu umożliwienie Gminie Swarzędz realizacji zadania
publicznego pn „Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul.
Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)”.

Planowana inwestycja w znaczący sposób poprawi dostępność komunikacyjną terenów
aktywizacji gospodarczej położonych w rejonie wiaduktu w Jasinie. Rok temu Rada Miejska
w Swarzędzu zdecydowała o wstępnej lokalizacji ww. przystanku i po uzyskaniu pozytywnej
opinii zarządcy drogi, przystąpiono do dokonania szacunkowej wyceny zadania. Koszt
inwestycji nie powinien przekroczyć kwoty 40 tys. złotych, z czego Gmina oraz Powiat
zamierzają przeznaczyć po 10 tys., a firma, na wniosek której wyznaczono wstępną
lokalizację przystanku zadeklarowała uzupełnienie finansowania o 20 tys. złotych. Ze
względu na lepsze przygotowanie organizacyjne zasadne jest przejęcie realizacji zadania
przez Gminę.

Wobec powyższych uwarunkowań podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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