
Uchwała Nr  IX/183/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 lipca  2011 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zadania pn. „budowa ronda na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4930P w 

Gostyniu” i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Gostyńskim a Województwem Wielkopolskim 

 

Na podstawie art. 18 pkt 12  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 ze zmianami) Sejmik  

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na powierzenie zadania 

„budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 

4930P w Gostyniu”  Powiatowi Gostyńskiemu. 

 

§ 2 

Funkcję Inwestora inwestycji, o której mowa w § 1 pełnić będzie Powiat Gostyński. 

 

 

§ 3 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego upoważnia Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego do zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim w sprawie finansowania inwestycji o której 

mowa w §1 uchwały. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr IX/183/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 18 lipca 2011 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zadania pn. „budowa ronda na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4930P w 

Gostyniu” i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Gostyńskim a Województwem Wielkopolskim 

 

Starosta Gostyński wystąpił z wnioskiem o powierzenie zadania z 

jednoczesną deklaracją udzielenia pomocy finansowej na budowę ronda na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4930P w Gostyniu. 

Budowa ma zostać wykonana przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu które 

uzyskało wszystkie niezbędne dokumenty (włącznie z pozwoleniem na budowę), 

oraz dysponuje projektem wykonawczym inwestycji. 

Inwestycja oceniana szacunkowo na 3,9 mln zł ma zostać pokryta po 1/3 

części kosztów przez trzy samorządy biorące udział w przedsięwzięciu: 

-Województwo, 

-Powiat, 

-Gminę 

z tym, że w bieżącym roku ma być wydatkowana kwota 1,5 mln. zł a w roku 

przyszłym 2,4 mln. zł. 

Rondo które ma zastąpić tradycyjne skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 434 z 

drogą do strefy gospodarczej Gostyń– Czachorowo, pozwoli rozwiązać poważne 

problemy komunikacyjne, jakie powstały w wyniku wybudowania tutaj w ostatnim 

czasie licznych zakładów przemysłowych zatrudniających około 1,5 tysiąca 

pracowników. 

 Biorąc pod uwagę fakt, że w przedsięwzięciu mają swój udział finansowy trzy 

samorządy a Województwo samodzielnie nie mogłoby sfinansować w najbliższym 

czasie całej inwestycji, podjęcie przez Sejmik Województwa uchwały o powierzeniu 

zadania przy jednoczesnym udzieleniu pomocy finansowej jest w pełni uzasadnione. 

 

 


