UCHWAŁA NR XXIX/280/17
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Grodków z Powiatem Brzeskim przy wykonaniu
zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności
mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę udziału Gminy Grodków z Powiatem Brzeskim przy realizacji inwestycji pod
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice - Sulisław celem poprawy
bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym” planowanego do realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI
Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa.
2. Inwestycja określona w ust. 1 będzie realizowana w latach 2018 - 2019, na terenie Gminy Grodków.
§ 2. 1. Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Powiatu Brzeskiego na rok 2019 w kwocie 4 999 763,08 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 08/100 zł), z przeznaczeniem na realizację
zadania, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.
2. Szacunkowa wartość zadania, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały wynosi 4 999 763,08 zł (słownie:
cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 08/100 zł)
i finansowana będzie ze środków:
1) dofinansowania w ramach programu, o którym mowa w § 1 - 85% kosztów kwalifikowalnych zadania tj.
4 249 275,87 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt
pięć 87/100 złotych),
2) budżetu samorządów - 750 487,21 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt
siedem 21/100 złotych):
a) Powiat Brzeski – 375 243,61 zł,
a) Gmina Grodków - 375 243,60 zł,
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Brzeskim
w sprawie realizacji inwestycji.
§ 4. Warunkiem realizacji przedmiotowej inwestycji będzie otrzymanie dofinansowania w ramach
programu, o którym mowa w § 1 oraz od partnerów realizacji zadania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, ppkt
a) i b) niniejszej uchwały.
§ 5. Szczegółowe zasady realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 określi umowa o partnerstwie.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Demska
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