
RADA MIEJSKA
W MOSNIE

UCHWAŁA NR XLVIII/323/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Poznańskiego, do wykonania w 2013 roku, zadania zarządzania
publiczną drogą powiatową nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej w m. Mosina, w zakresie dotyczącym
wykonania projektu budowy sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Krasickiego.

2. Zadanie, o którym mowa w 1, finansowane będzie ze środków Gminy Mosina w kwocie
stanowiącej 50 % kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 11 000,00 zł, a w pozostałej części ze środków

własnych Powiatu Poznańskiego i przekazane zostanie Powiatowi Poznańskiemu jako pomoc rzeczowa.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem
Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w 1.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Wykonanie powyższego zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze
powiatowej nr 2465P, na odcinku przebiegającym przez teren miasta Mosina. Koszt wykonania zadania,
wskazanego w 1, szacuje się na kwotę ok. 22 000,00 zł. Realizacja przedmiotowego zadania w 2013 roku
pozwoli przystąpić do wykonania, już w 2014 roku, robót budowlanych, co wpłynie na polepszenie
bezpieczeństwa dzieci na drodze do szkoły zlokalizowanej przy ul. Krasickiego.

Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym
zasady realizacji przejmowanego zadania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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