
UCHWAŁA NR XXXIII/447/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 20 lipca 2021 r. 

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 646 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 646 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża  się  zgodę na przystąpienie  do  wspólnej  realizacji  zadania  polegającego  na  budowie ciągu 
pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 646 w partnerstwie z Gminą Łysomice i zawarcie w tym zakresie porozumienia – etap projektowania. 

§ 2. Wyraża się zgodę zawarcie porozumienia regulującego zasady współpracy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art.  10.  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 713; zm: Dz.U. z 2020, poz. 1378) wykonywanie zadań publicznych może
być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto
zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w
sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca
zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane
z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji
powierzonego zadania.

Natomiast art. 18 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

Zgodnie z ww. przepisami, Województwo oraz Gmina Lubicz łącznie z Gminą Łysomice
zamierza wspólnie przygotować i zrealizować zadanie w zakresie budowy ciągu pieszo-
rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 646.
Projekt ten jest ważnym elementem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.
Zwiększy on spójność przestrzenną, bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort życia
mieszkańców oraz poprawi warunki jazdy na terenach gminnych poprzez rozwój infrastruktury
drogowej, a także przyczyni się do wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego.

Szczegółowy zakres regulujący warunki współpracy oraz źródła finansowania projektu
inwestycji zostanie zawarty w porozumieniu pomiędzy Gminą Lubicz a Gminą Łysomice.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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