
UCHWAŁA NR XXXVI/292/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania 
publicznymi drogami wojewódzkimi 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, 471 i 1087), Rada Miejska w Mosinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Województwa Wielkopolskiego zadania zarządzania 
publicznymi drogami wojewódzkimi nr 431  oraz nr 430  w  miejscowości Mosina, w  zakresie 
wykonania „Dokumentacji projektowej obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz nr 430”. Powyższe 
zadanie będzie realizowane w latach 2020 - 2021. 

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1, finansowane będzie ze środków własnych Gminy Mosina. 

2. Dokumentacja, o której mowa w § 1, przekazana zostanie Województwu Wielkopolskiemu jako 
pomoc rzeczowa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie 
z Województwem Wielkopolskim w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w § 1. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

Wykonanie zadania, określonego w  § 1, ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
w  ciągu dróg wojewódzkich nr 431 oraz nr 430  w  miejscowości Mosina, poprzez wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania zwykłego dróg wojewódzkich nr 431 
oraz nr 430 na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (typu rondo) przez Gminę Mosina i przekazanie jako
pomoc rzeczowa Województwu Wielkopolskiemu do realizacji. Koszt wykonania zadania szacuje się
na kwotę ok. 90 000 zł. Udział finansowy Gminy Mosina został zabezpieczony w budżecie Gminy
Uchwałą Nr XXXIV/269/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2020 r. Podjęcie uchwały
umożliwi zawarcie porozumienia z Województwem Wielkopolskim.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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