
Uchwała Nr XXXIX/947/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi 
publicznej nr 307 na czas realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt 12 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) oraz art. 19 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

Postanawia się powierzyć Powiatowi Poznańskiemu do wykonania zadanie publiczne w zakresie zarządzania 
odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr 307 na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa sygnalizacji 
świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 
2403P".

§ 2. 

Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 
finansowe.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. 

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/947/17

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2096) województwo może zawierać z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego 
z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

Przekazanie kompetencji zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 307 na terenie obejmującym 
budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 
2403P w m. Więckowice pozwoli na wyłonienie jednego zarządcy  drogi wojewódzkiej na czas realizacji 
inwestycji.

Szczegółowy zakres zadania, sposób jego realizacji oraz wzajemne rozliczenia finansowe za poniesione 
koszty utrzymania przedmiotowego odcinka drogi zostaną określone w porozumieniu pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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