
UCHWAŁA NR XLI/338/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu 
na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości 

Mosina do granicy Gminy Mosina 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z  dnia 8  marca 1990  r. o  samorządzie 
gminnym (Dz.  U. z  2020  r., poz.  713  i  1378) oraz art.  220  ustawy z  dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada 
Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Powiatowi Poznańskiemu dotacji celowej w  wysokości 
do 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), przy czym 
w   roku 2021   będzie zarezerwowana kwota w   wysokości 50 000,00  zł 
w  budżecie Gminy Mosina, a  w roku 2022 - kwota  w  wysokości 25 000,00  zł 
z   przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej 
Mosina - Żabinko - Żabno, w ciągu drogi powiatowej nr 2463P, od miejscowości 
Mosina do granicy Gminy Mosina. 

§ 2. Zadanie, o  którym mowa w  §  1, finansowane będzie ze środków 
własnych Gminy Mosina  w  kwocie stanowiącej 50% kosztów realizacji zadania, 
lecz nie większej niż 75 000,00 zł, a  w pozostałej części ze środków Powiatu 
Poznańskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/168/20 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 
27  lutego 2020  r. w   sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P 
od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który 
zawrze porozumienie  z  Zarządem Powiatu Poznańskiego  w  sprawie określenia 
przeznaczenia i zasad rozliczenia środków, o których mowa w § 1. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

W związku  z  brakiem wykorzystania środków finansowych i  ich zwrotem
Gminie Mosina przez Powiat Poznański, na podstawie zawartego porozumienia
z  Zarządem Powiatu Poznańskiego na mocy uchwały Nr XXV/168/20 Rady
Miejskiej w  Mosinie z  dnia 27  lutego 2020  r., spowodowanym zakazami
wynikającymi z  rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w  Poznaniu z  dnia 9  sierpnia 2012  r. w  sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujęcia wody w   rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia
Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego,
poz. 3556), w  zakresie dokonywania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych położonych w   obrębach ewidencyjnych Krajkowo, Baranowo,
Baranówko, Sowinki  i  Sowiniec na cele nierolnicze i  nieleśne i  tym samym
przedłużającą się procedurą projektową, Powiat Poznański zwrócił się do Gminy
Mosina z prośbą o zabezpieczenie kwoty 75 000,00 zł w budżecie Gminy Mosina
na lata: 2021 - kwota w  wysokości 50 000,00 zł, 2022 - kwota w  wysokości
25 000,00 zł (pismo z dnia 11.09.2021 r. o sygn. WD.7126.203.2017.PJ).

Wykonanie określonego wyżej zadania, ma na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2463P
od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina poprzez budowę ścieżki
rowerowej na brakującym odcinku wyżej wymienionej drogi. Szacunkowy koszt
wykonania dokumentacji projektowej wynosi około 150 000,00 zł. Podjęcie
uchwały umożliwi zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim
a Gminą Mosina i realizację zadania w latach 2021-2022.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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