
Uchwała Nr XXXIX/948/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Nowy Tomyśl.

Na podstawie art. 18 pkt 12 oraz art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przekazuje się do wykonania Gminie Nowy Tomyśl zadanie własne Województwa Wielkopolskiego 
pn. "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej".

§ 2. 

Szczegółowe warunki dotyczące przekazania zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone 
w Porozumieniu, zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Nowotomyskim i Gminą 
Nowy Tomyśl.

§ 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/948/17

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zadanie pn. "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej" jest zadaniem własnym Województwa Wielkopolskiego. Gmina Nowy Tomyśl wyraziła wolę 
przejęcia powyższego zadania i jego zrealizowania przy współpracy Województwa Wielkopolskiego i Powiatu 
Nowotomyskiego. Zadanie może być realizowane przez Gminę po podjęciu przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwały o powierzeniu zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Nowy 
Tomyśl zgodnie z art. 18 pkt 12 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2096).

Szczegółowy zakres zadania, sposób jego realizacji i finansowanie określi porozumienie zawarte 
pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Nowotomyskim i Gminą Nowy Tomyśl.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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