
UCHWAŁA NR LVIII/489/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2021 r., poz. 1372 i 1834) 
oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z   2021  r., poz.   1376, 1005  i  1595), Rada Miejska w   Mosinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVI/473/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 
2021 r. w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi, § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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 dotyczącej budowy obwodnicy m. Mosina w  ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 431   w   zakresie przebudowy skrzyżowania dróg 
wojewódzkich nr 431  oraz 430”. Powyższe zadanie będzie realizowane 
w latach 2021 – 2022”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE 

W dniu 25 listopada 2021 r. podjęto uchwałę Nr LVI/473/21 w  sprawie 
wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Wielkopolskiego zadania 
z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi, dotyczącą wykonania 
„Dokumentacji projektowej w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 431  w  zakresie 
przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430”. Na sesji Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego została podjęta uchwała Nr XXXI/562/21 z dnia 
31  maja 2021 r. w  sprawie powierzenia zadania własnego Województwa 
Wielkopolskiego Gminie Mosina polegającego na opracowaniu dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431. Podjęcie 
przedmiotowej uchwały ma na celu ujednolicenie zakresu powierzonego zadania 
i umożliwienie Burmistrzowi Gminy Mosina zawarcie porozumienia, na podstawie 
którego przyznana zostanie dotacja od Województwa Wielkopolskiego 
w  wysokości 50.000,00 zł. Przedmiotowa dotacja ma zostać przekazana  
na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z   uzyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 431. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 
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