UCHWAŁA NR XLIII/359/2022
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
drogą powiatową Nr 2440P
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zmianami) art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1376 ze zmianami) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego prowadzenie zadania publicznego polegającego na
zarządzaniu drogą powiatową Nr 2440P Tulce-Bugaj w zakresie dotyczącym jej przebudowy w miejscowości
Komorniki na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w centrum wsi do wiaduktu nad autostradą.
2. Przejęcie zadania, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do dnia 31 maja 2023r.
§ 2. 1. Przejęcie zadania zarządzania publiczną droga powiatową w zakresie przedstawionym w § 1 nastąpi
na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Kleszczewo a Zarządem Powiatu w Poznaniu,
które określi także sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 finansowane będzie :
1) ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie stanowiącej 50% kosztów zadania, lecz nie więcej
600.000,00 zł,
2) w pozostałym zakresie ze środków własnych Gminy Kleszczewo i po wykonaniu przekazane zostanie
Powiatowi Poznańskiemu, jako pomoc rzeczowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/359/2022
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 czerwca 2022 r.
Zgodnie art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zarządzanie drogami
publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego
w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe
Wójt Gminy Kleszczewo pismem Nr SI.7013.2.2021 z dnia 17.05.2022 r. zwrócił się do Starosty
Poznańskiego o sfinansowanie kosztów przebudowy drogi w miejscowości Komorniki (droga powiatowa
2440P Tulce-Bugaj) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w centrum wsi do wiaduktu nad
autostradą.
Starosta Poznański pismem Nr WD.7126.68.2022.PJ poinformował, że w pierwszej kolejności potrzebna
jest deklaracja Gminy odnośnie współfinansowania zadania (minimum 50% całkowitych kosztów realizacji
zadania), a następnie podjęcie stosownej uchwały Rady Gminy Kleszczewo o przejęciu od Powiatu
Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową o nr 2440P.
Powiat rozważy propozycje Gminy, jednakże warunkiem udziału finansowego Powiatu jest posiadanie
niezaangażowanych w budżecie środków finansowych.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski
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