UCHWAŁA NR XXXII/483/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas
realizacji inwestycji
Na podstawie art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przekazać Gminie Osielsko prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 244 (w km około 29+860) w miejscowości Żołędowo
na czas realizacji inwestycji pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej
w Żołędowie”.
2. Szczegółowe warunki powierzenia zadania, określonego w ust. 1, zostaną określone
w porozumieniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji:

Przekazanie Gminie Osielsko prowadzenia zadania publicznego zarządzania odcinkiem
drogi wojewódzkiej Nr 244 (w km około 29+860) w miejscowości Żołędowo na czas
realizacji inwestycji prowadzonej przez Gminę Osielsko pn. „Budowa zatoki autobusowej
przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie”.
2.

Omówienie podstawy prawnej:

W myśl art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) do wyłącznej właściwości Sejmiku
Województwa należy podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu
województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego.
3.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4.

Uzasadnienie merytoryczne:

Przekazanie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej Nr 244 (w km około 29+860) w
miejscowości Żołędowo ma na celu uregulowanie kwestii formalno-prawnej, wynikającej z
obowiązujących przepisów, postanowień zawartych w porozumieniu Nr IB-II.041.92.2020 z
dnia 19 czerwca 2020 r.
Przedmiotowa inwestycja stanowi zadanie własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
realizowane na terenie powiatu bydgoskiego, w Gminie Osielsko przez Wójta Gminy
Osielsko działającego jako zarządca dróg gminnych.
Roboty budowlane polegające na budowie zatoki autobusowej wzdłuż przedmiotowej
drogi wojewódzkiej poprawią i zwiększą bezpieczeństwo poruszających się na
przedmiotowym odcinku.
5.

Ocena skutków regulacji:

Realizacja wskazanych robót budowlanych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
użytkowników drogi wojewódzkiej nr 244.
Uchwała ma charakter formalny i nie rodzi skutków finansowych dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedmiotowej uchwały jest
celowe i uzasadnione.

