
UCHWAŁA  NR  XIV/137/2016 

RADY  MIEJSKIEJ  GMINY  STĘSZEW 

Z  DNIA  12 KWIETNIA 2016 r. 

 

 
w  sprawie :  porozumienia dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa 

drogi gminnej nr 330034P Tomiczki – Tomice, gmina Stęszew. 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami) 

 

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego 

realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 330034P Tomiczki – Tomice, 

gmina Stęszew. 

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Stęszew do zawarcia porozumienia pomiędzy 

Powiatem Poznańskim a Gminą Stęszew, którego przedmiotem będzie uregulowanie 

wzajemnych relacji w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 330034P Tomiczki – Tomice, 

gmina Stęszew. 

 

§ 3. 1. Rada Miejska Gminy Stęszew upoważnia Burmistrza Gminy Stęszew do złożenia 

wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Tomiczki – Tomice w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz podpisania umowy o 

dofinansowanie z jednostką dofinansowującą projekt. 

2. Rada Miejska Gminy Stęszew zapewnia, że w przypadku uzyskania przez Gminę Stęszew 

dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

zapewni środki na finansowanie tej inwestycji. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XIV/137/2016  Rady Miejskiej Gminy Stęszew  

z dnia 12 kwietnia 2016 roku  

w sprawie porozumienia dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa 

drogi gminnej nr 330034P Tomiczki – Tomice, gmina Stęszew. 

 

 Gmina Stęszew ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi 

gminnej Tomiczki – Tomice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020. Jednym z kryteriów przyznania pomocy finansowej jest współpraca z inną jednostką 

samorządu terytorialnego w zakresie realizacji inwestycji sąsiadującej z inwestycją gminną. 

Gmina Stęszew wystosowała wniosek do Powiatu Poznańskiego o dokonanie ze środków 

finansowych powiatu, przebudowy drogi powiatowej nr 2457P na odcinku od wejścia na 

boisko w m. Rybojedzko do świetlicy wiejskiej w m. Tomice. Porozumienie określi 

obowiązki leżące po stronie Gminy Stęszew oraz po stronie Powiatu Poznańskiego. Jest ono 

dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


