
 
   Projekt Zarządu Województwa  

 

UCHWAŁA Nr……………………………2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia………………………2023 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Lubsza realizacji zadania własnego Województwa 

Opolskiego w zakresie wykonania pętli autobusowej przy szkole i przedszkolu  

w Kościerzycach dla drogi wojewódzkiej nr 457.  

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), Sejmik Województwa 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Lubsza realizacji zadania własnego 

Województwa Opolskiego w zakresie wykonania pętli autobusowej przy szkole  

i przedszkolu w Kościerzycach dla drogi wojewódzkiej nr 457.  

 

2. Zdanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zrealizowane przez Gminę Lubsza w ramach 

inwestycji pn.: „Przebudowa drogi na działce Gminnej nr 292/3 w Kościerzycach - 

wykonanie pętli autobusowej przy szkole i przedszkolu w Kościerzycach dla drogi 

wojewódzkiej nr 457”.  

§ 2 

 

Podstawą powierzenia Gminie Lubsza realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, będzie 

Porozumienie określające zasady przeprowadzenia przedmiotowego zadania. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

do Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubsza realizacji zadania własnego 

Województwa Opolskiego w zakresie wykonania pętli autobusowej przy szkole  

i przedszkolu w Kościerzycach dla drogi wojewódzkiej nr 457.  

 

Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) – województwo może zawierać  

z innymi województwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru 

województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.   

 

Natomiast zgodnie z art. 18 pkt. 12 niniejszej ustawy do wyłącznej właściwości 

sejmiku województwa Opolskiego należy podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia 

zadań samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu terytorialnego. 

 

Z kolei art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 40) mówi, iż Gmina może wykonywać zadania z zakresu 

właściwości Powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie 

porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

  Natomiast art.  19 ust. 4 ustawy z dnia  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. 1693 ze zm.) mówi, iż  Zarządzanie drogami 

publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, 

regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą zawierać 

także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu 

zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 

 Gmina Lubsza zwrócił się z prośbą o powierzenie realizacji zadania. 

   

   Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi na działce Gminnej nr 292/3  

w Kościerzycach. Prace jakie ma wykonać Gmina w pasie drogi wojewódzkiej nr 457  

to budowa pętli autobusowej przy szkole i przedszkolu w Kościerzycach. 

   

Wykonanie zadania w całości ma zostać sfinansowane przez Gminę również przy 

pozyskaniu środków zewnętrznych. Wszelkie warunki techniczne dotyczące przebiegu  

i parametrów technicznych Gmina będzie zobowiązana wykonać w uzgodnieniu z Zarządem 

Dróg Wojewódzkich w Opolu i właściwym Departamentem Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego. 

 

Prawa i obowiązki Gminy Lubsza jak i Województwa Opolskiego zostaną wskazane 

w porozumieniu, które zostanie zawarte w tym roku. 

  

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać  

za zasadne. 

 


