
UCHWAŁA NR LI/456/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada 
Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 

§ 1. 
1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego 

w kwocie 4.300.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przyjęte 
w części lub w całości pod budowę drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. 
Jasin, gmina Swarzędz, które nabyte zostaną przez Powiat Poznański w drodze decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

2. Pomoc zostanie udzielona z budżetu Gminy Swarzędz na rok 2013.

§ 2. 
1. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone 

zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Swarzędz a Powiatem Poznańskim.
2. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uzasadnienie
Przedmiotowa uchwała ma na celu udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów 

wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod realizację zadania wynikającego z: 
- decyzji Starosty Poznańskiego nr 3/2012 z dnia 16.02.2012r. znak WD.6740.1.2011 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi łączącej ulicę Rabowicką 
z drogą krajową nr 92 w m. Jasiniu, 

- decyzji 13/2012 z dnia 29.11.2012r. znak WD.6740.15.2012r. o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej na budowę drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. 
Jasiniu gm. Swarzędz – Rabowicka km 1+987,37 do km 2+351,10 i budowę równoległej do 
niej drogi lokalnej w Swarzędzu.
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