
UCHWAŁA NR 377/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania publicznego będącego zadaniem 
Województwa Wielkopolskiego. 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Przemęt przyjmuje do realizacji zadanie publiczne z zakresu właściwości Województwa 
Wielkopolskiego polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 
305 w zakresie budowy ścieżek rowerowych na odcinku Mochy – Kaszczor, Kaszczor – Wieleń i Wieleń do 
granicy gminy. 

§ 2. 1. Przyjęcie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim, a Gmina Przemęt, które określi także sposób finansowania zadania. 

2. Zadanie, o którym mowa w §1, finansowane będzie ze środków własnych Gminy Przemęt i po wykonaniu 
przekazane zostanie Województwu Wielkopolskiemu, jako pomoc rzeczowa. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Uzasadnienie 

do uchwały nr 377/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia przez 
Gminę Przemęt do realizacji zadania publicznego będącego zadaniem Województwa Wielkopolskiego. 

Uchwałą nr XL/770/22 z dnia 28 marca 2022r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego powierzył Gminie 
Przemęt prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą wojewódzką w zakresie 
dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie budowy 
ścieżek rowerowych na odcinku Mochy –Kaszczor, Kaszczor – Wieleń i Wieleń do granicy gminy Przemęt. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1376 ze zm.), organ jednostki samorządu terytorialnego jest zarządcą drogi i zarządzanie drogami 
publicznymi może być przekazane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności 
wzajemne rozliczenia finansowe. W przedmiotowej Uchwale  Gmina Przemęt przyjmuje do realizacji zadanie 
publiczne z zakresu właściwości Województwa Wielkopolskiego, polegające na wykonaniu dokumentacji 
technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie budowy ścieżek rowerowych na odcinku 
Mochy – Kaszczor, Kaszczor – Wieleń i Wieleń do granicy gminy Przemęt. 

Szczegółowy zakres zadania, sposób jego realizacji oraz wzajemne rozliczenia finansowe zostaną określone 
w porozumieniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gmina Przemęt. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej Uchwały jest uzasadnione. 
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