
Uchwała Nr XIX/513/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Kępno zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej (bez numeru) 
na czas realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 8 ust.2 i art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), oraz art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych ( Dz. U. z 2015 r. 460 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,  co następuje:

§ 1 

Postanawia  się przekazać Gminie Kępno do wykonania zadanie publiczne w zakresie zarządzania odcinkiem 
wojewódzkiej drogi publicznej ( bez numeru  dawna droga krajowa nr 8 od km 195+500 do km 196+300            
o odcinku 0,800km ), obejmujące budowę skrzyżowania z drogą gminną  ul. Walki Młodych w Kępnie ( typu 
rondo).

§ 2 

Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno, regulującego w szczególności 
wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Województwa  Wielkopolskiego.

§ 4 

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego.

§ 5 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

w sprawie: powierzenia Gminie Kępno zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej (bez numeru)
na czas realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2015 r.
poz. 1392 z późn. zmianami.) województwo może zawierać z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego
z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

Przekazanie kompetencji zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej (bez numeru) na terenie obejmując
budowę skrzyżowania z drogą gminną ul. Walki Młodych w Kępnie (typu rondo) pozwoli na wyłonienie
jednego zarządcy drogi wojewódzkiej na czas realizacji inwestycji. Rozliczenia finansowe za poniesione
koszty utrzymania przedmiotowego odcinka drogi zostaną określone w porozumieniu pomiędzy Zarządem
Województwa Wielkopolskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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