
UCHWAŁA NR LII/545/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na  „Projekt 
koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa 
wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica, 

gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie".

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (DZ.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Z 2017 r., poz. 1453 ze zm.) 
oraz art. 216, ust. 2, pkt 5, art. 220 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

Udziela się pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu w kwocie 75.000,00 zł (słownie: 
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
realizację zadania „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań 
Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej 
w m. Kobylnica, gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie".

§ 2. 

Rada Miejska w Swarzędzu upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zawarcia 
porozumienia, pomiędzy Gminą Swarzędz a Powiatem Poznańskim regulującego 
w szczególności przeznaczenie i zasady rozliczenia środków oraz wzajemne zobowiązania 
stron, co do formy i trybu współpracy przy realizacji zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy 
wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi 
powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica, gm. Swarzędz, powiat poznański, 
województwo wielkopolskie".

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.
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UZASADNIENIE

W związku z uruchomieniem programu przez Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Poprawa
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”, Gmina Swarzędz wraz z
Powiatem Poznańskim zgłosiła potrzebę budowy bezkolizyjnego przejazdu z linią kolejową w
ciągu ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy (droga powiatowa nr 2407P). Program ten stwarza możliwość
realizacji inwestycji drogowych obejmujących likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i
budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych. W ramach w/w programu PLK deklaruje wolę
współpracy i gotowość do współfinansowania kosztów obiektu mostowego, natomiast przebudowa
układu drogowego musi być finansowana przez zarządcę drogi.
W celu potwierdzenia akcesu do projektu, zarządca drogi musi przygotować wstępną koncepcję
określającą rozwiązania techniczne, sposób powiązania z lokalnym układem komunikacyjnym,
szacunkowe koszty realizacji inwestycji.
Wobec powyższego Starosta Poznański zwrócił się z prośbą do Burmistrza o podjęcie czynności
zmierzających do podjęcia przedmiotowej uchwały mającej na celu współudział finansowy Gminy
Swarzędz w opracowaniu koncepcji budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód –
Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica.

Id: 97AA97F1-9C4E-4F9D-92CA-94D132CDB354. Podpisany Strona 1




